Inbjudan till DM Norra Open i precision och Canopy Formation CF2 Sequential på Gryttjoms DZ, Tierp, 27–28 maj 2022
Fallskärm Gefle CReW Club och Stockholms Fallskärmsklubb bjuder in till
Distriktsmästerskap för Region Norra dvs. klubbarna SF, SUFK, SÖFK, UFK, ÖFSK och
FGCC.
Grenar: Individuell precision och lagprecision 3-mannalag, samt Canopy Formation CF-2
Sequential Open.
Tävlingen är en öppen tävling, dvs. att även andra regioner och nationer än från Sverige
kan anmäla sig.
Syfte:
- Att kora DM-mästare för Region Norra.
- Att sätta svenska rekord.
- Dela ut RF:s DM-tecken.
- Att popularisera och utveckla fallskärmssporten.
- Att utbyta erfarenheter och att stärka vänskapen mellan deltagarna klubbar och
nationer.
- Att sprida information om fallskärmshoppning som sport.
Datum:
27–28 maj med träningsdag 21–26 maj som träningsdagar.
Plats:
Gryttjoms DZ
Gryttjom 111
815 91 TIERP
Tävlingsvillkor:
Tävlingen sker enligt de bestämmelser som finns i Svenska Fallskärmsförbundets
Tävlingsregler 2022.
Tävlande ska följa SFF:s SBF samt vara fullvärdig medlem i SFF-ansluten klubb.
För att tävlingen ska genomföras som ett DM krävs det minst två tävlande/två lag från
två olika klubbar.
Omgångar:
Individuell precision: Tävlingen består av tio (10) omgångar för alla tävlande, med
minimum tre (3) omgångar för godkänd tävling. Resultaten från lagtävlingen räknas för de

åtta (8) första omgångarna. Därefter hoppar alla semifinal och final. Semifinal (omgång 9) genomförs

i ordinarie lag med omvändhoppordning efter omgång 8 och final (omgång 10) genomförs med
uthoppshöjd 1000 m.
Lagprecision: Laget består av tre personer där allas resultat räknas samman.
Uthoppshöjden är 1000 meter, men kan sänkas till 900 m av meteorologiska skäl.
Tävlingen består av åtta (8) omgångar för alla lag, med minimum tre (3) omgångar för
godkänd tävling.
CF-2 Sequential:
Open: Tävlingen består av åtta omgångar för alla tävlande, med minimum en omgång för
godkänd tävling.
För utförligare regler, se SFF Tävlingsregler och Internationella tävlingsregler från FAI
RF/FSF/SFF: http://sff.se/index.php/tavling/regler-bestammelser
RF-tecken och medaljer:
RF-tecken för DM delas ut i enlighet med RF:s stadgar 12 kap 2 §.
Tävlingsorganisation
Tävlingschef – Peter Törnestam, petertornestam@gmail.com
Chefsdomare – Helle Kehlet Bendt, precision.
- Percy Kristersson, CF (via länk)
Kontroller
– Marianne Norman
Anmälan:
Anmälan görs via din anmälan till campen före tävlingen, alternativt Du som bara skall
delta på tävlingen anmäler dig via
https://skydive.se/event/cf-accuracy-competition/ , där även anmälningsavgiften till
tävlingen görs.
För att förenkla för alla kommer vi att lägga in deltagarna i manifestet datorsystem i
förväg för de som inte hoppat på Gryttjom DZ tidigare.
Anmälan samt anmälningsavgiften vill vi ha in senast 1 maj. Anmälningsavgiften är 400
kronor och sätts in på länk ”REGISTRATION”.
Avgifter:
Avgiften för hoppen sätts in i manifestet på Gryttjom.
Kalkylerad hoppkostnad är 155 kr för en låglift (max 1 500 m), 215 SEK för höglift (max
4 000 mm)
Flygplan och fällningshastighet:
Vi flyger en DeHavilland Canada DHC 6–300 ”Twin Otter”, SE-GEET som tar ca 20
hoppare. Fällningshastigheten är 80 knop +/- 5–10 knop.
Tävlingsledningen kan komma att besluta sig för att använda ett annat flygplan.
Tävla för annan klubb:
Om man vill tävla för en annan klubb än den där man har löst sitt medlemskap, behöver
man ansöka om detta via blanketten “Ansökan om att tävla för annan klubb” på SFF:s
hemsida. http://www.sff.se/index.php/tavling/regler-bestammelser?id=686
Det är SFF:s TK som är beslutsfattare angående byte av klubb.
Protestavgift:
Protestavgiften är 500 kr. Den återbetalas om protesten bifalles. Om protesten avslås
tillfaller avgiften SFF:s tävlingsfond.

Tävlingsschema (med reservation för ändringar)
Torsdag 26 maj 20.00 Briefing och lottning
Fredag 27 maj 09.00 – 20.00 Hoppning. Tävlingsstart 09.00
Lördag 28 maj 10.00 – 18.00 Hoppning. Tävlingsstart 10.00.
Sista liften 18:00: Tävlingen avslutas.
Prisutdelning sker så snart som möjligt efter att tävlingen har avslutats.
Tävlingsrekord
De svenska tävlingsrekorden, som tas under tävlingen, ansöks enligt:
Tävlingshandboken Kap 1: Generella tävlingsregler (2.1 Tävlingsrekord).
http://sff.se/index.php/resultat-rekord?id=680
Boende:
Nedre förläggningen:
-Där finns 16 rum med 4 sängar i varje.
Ta med sovsäck/lakan/örngott/kudde.
- Husvagn/husbil/tält
- Det finns två 2-bädds stugor att hyra. Pris: ca 250,-/dygn.
Mat:
Finns att köpa i Makkara café.
Frukost:
ca 60,Lunch:
ca 80,Middag:
ca 105,”Helpension”: ca 250,Doping:
RF:s bestämmelser för doping gäller. Dopingtester kan komma att genomföras.
Dispenser för mediciner uppförda på RF:s dopinglistor måste sökas individuellt.
(http://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/ )
Relaterade länkar:
www.skydive.se
www.sff.se
Kontakt
Lennart Vestbom
Kassör i Fallskärm Gefle
lennart.vestbom@gmail.com
073-987 99 89

