
 

 
 

ÖPPNA SVENSKA MÄSTERSKAPEN OCH JSM  

INDOOR SKYDIVING 2021 
 
Svenska Fallskärmsförbundet i samarbete med Bodyflight Göteborg bjuder in till femte Öppna 
Svenska Mästerskapen i Indoor Skydiving. 
Tävlingen är en öppen tävling vilket innebär att andra nationer än Sverige kan anmäla sig.  
 
Syfte  
Kora Svenska Mästarna i Indoor Skydiving, sätta svenska rekord i Indoor Skydiving samt utveckla och 
sprida information om Indoor Skydiving  i Sverige. 
Tävlingen syftar även till att utbyta erfarenheter och stärka vänskapen mellan 
fallskärmshoppare/vindtunnelflygare runt om i Sveriges klubbar och tävlande från andra nationer. 
 
Datum  
8-10 oktober 2021 
 
Plats 
Bodyflight Göteborg 
Säve Flygplats 25 
423 73 Säve 
 
Bodyflight Göteborg är Sveriges andra vindtunnel. Flygkammaren är 4,3 m i diameter (14 fot) och 24 
m i höjd. Av flygkammarens 24 m höjd är 8 m glas där åskådare kan se de tävlande flyga. 
 
Officiell informationskanal 
Evenemang på SFFs FB sida ”SM Indoor Skydiving 2021”. 
 
Tävlingsvillkor 
Ingen fallskärmslicensgrad krävs (A, B, C eller D cert), dock erfarenhet av vindtunnelflygning. 
 
Villkoren för att tävla i en svensk mästerskapstävling, och kunna erhålla RF:s mästerskapstecken, 
kräver att man har aktiv fallskärmslicens. Om man inte har det så behöver man lösa en tunnellicens, 
läs mer här: 
http://www.sff.se/index.php/medlemsarenden/hantera-licensen 
 

http://www.sff.se/index.php/medlemsarenden/hantera-licensen


Utländska medborgare äger rätt att vinna RFs mästerskapstecken om förutsättningarna i FAI:s 
Sporting Code General Section uppfylls (se Chapter 3, FAI Licences). 
 
JSM deltagare räknas som junior om han/hon är över 12 år eller om 13 årsdagen infaller under det 
kalenderår då tävlingen äger rum och är under 18 år vid tävlingstillfället. 
 
Tävlingsgrenar 
Formation Skydiving: 
FS 4-way Open, Female och Junior 
FS 4-way AA 
FS 4-way A 
FS 4-way Rookie 
VFS 4-way Open och Junior 
 
Artistic Skydiving: 
Dynamic 2-way Open och Junior 
Dynamic 2-way intermediate (endast speed rundor) 
Dynamic 4-way Open och Junior 
Dynamic 4-way intermediate (endast speed rundor) 
Solo Freestyle Open och Junior 
 
För att en tävling, i respektive gren, skall genomföras måste minst två lag/tävlande från två olika 
klubbar vara anmälda. Tävlingsorganisationen förbehåller sig rätten att inte genomföra tävling i en 
gren om endast ett lag/tävlande är anmälda eller om lag/tävlande från endast en klubb är anmälda. 
 
RF-tecken och medaljer 
RF-tecken delas ut i enlighet med RFs stadgar 12 kap 2 § till kategorierna Open, Female och Junior. 
Medaljer delas ut i enlighet med FSFs Generella tävlingsregler 2 kap 2.2.3 till alla kategorier och 
klasser. 
 
Tävlingsorganisationen 
Tävlingschef – Penny Robertson-Pearce 
Chefsdomare – Zeljko Tanaskovic 
Tävlingskoordinator: Lena Kaulanen 
Bodyflight Göteborg: Elisabeth Pedersen 
 
SFF controller som står utanför tävlingsorganisationen: meddelas senare. 
 
Anmälan 
Via länk: https://forms.gle/sauu3eTtdRtzcjXz6 
 
Preliminära anmälan skall vara tävlingsorganisationen tillhanda senast måndagen den 13 september 
2021. 
Officiella anmälan och tävlingsavgift skall vara tävlingsorganisationen tillhanda senast fredagen den 
24 september 2021. 
 
Tävlingsorganisationen förbehåller sig rätten att stänga anmälan tidigare om antal 
deltagare/deltagande lag överstiger antal tävlingstimmar.  
Tävlingsorganisationen förbehåller sig rätten att stänga hela tävlingen om för få lag/tävlande är 
anmälda och ekonomin inte går ihop. 
Sen anmälan (efter den 24 september)  tas emot i mån av plats samt en avgift på 500 
kr/lag/individuell tävlande. 



 
Tävlingsavgift 
Inbetalning sker till: BG 5391-0345 
Märk inbetalningen med lagnamn och gren. Inbetalningen skall vara tävlingsorganisationen tillhanda 
senast den 24 september 2021  
Tävlingsavgiften är återbetalningsbar enligt FAI Sporting Code General Section, Chapter 4.14. 
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/fai_sporting_code_gs_2020_v1.1.pdf 
 
Tävlingsavgift  
FS4 7000 kr/lag 
VFS 7000 kr/lag 
D4W 6900 kr/lag 
D4W intermediate 6900 kr/lag 
D2W 4200 kr/lag 
D2W intermediate 4200 kr/lag 
Solo Freestyle 2200 kr/tävlande 
 
I tävlingsavgiften ingår 3 min inflygningstid, tävlingsflygtid och tävlingsomkostnader. 
Resa, boende och transport till/från tävlingen ingår inte i anmälningsavgiften. 
OBS! Om man tävlar i fler än en gren så drar man av 500 kr/tävlande i ovanstående avgift. 
 
Tävla för annan klubb 
Tävlande kan tävla för annan klubb än där han/hon löst sitt medlemskap. Ansökan för detta sker via 
blanketten ”Ansökan om att tävla för annan klubb” på SFF:s hemsida. 
SFF TK är beslutsfattare gällande byte av klubb. Detta gäller alla tävlande, så även eventuella 
reserver. Ansökan kan ske senast vid incheckningen till tävlingen.  
Ni finner villkoren i Tävlingsreglerna kap 1, 3.1 Villkor för deltagande i tävling. 
http://www.sff.se/index.php/tavling/regler-bestammelser?id=686 
 
Protestavgift 
500 kr som återbetalas om protesen bifalles. Avslås protesten tillfaller avgiften SFF:s tävlingsfond. 
 
Tävlingsschema (med reservation för ändring) 
Torsdagen den 7 oktober 
Incheckning från kl. 19:00 
 
Fredagen den 8 oktober 
Incheckning kl. 08:00 
Tävlingsmöte kl. 09:00 
Inflygning direkt efter mötet ca kl. 10:00, gren för gren.  
Lottning och lagbriefing sker efter respektive grens inflygning. 
Tävlingen börjar kl. 18:00 
Tävlingen avslutas senast kl. 21:00 
 
Lördagen den 9 oktober 
Tävlingen börjar kl. 08:00 
Tävlingen avslutas senast kl. 18:00 
Avslutning och prisutdelning 2 timmar efter avslutad tävling 
 
Tävlingsorganisationen förbehåller sig rätten att, vid behov, tidigare- eller senarelägga 
avslutningstiden än det som står i inbjudan. 
 

https://www.fai.org/sites/default/files/documents/fai_sporting_code_gs_2020_v1.1.pdf
http://www.sff.se/index.php/tavling/regler-bestammelser?id=686


 
Inflygning 
Inflygning genomförs fredag förmiddag, ca kl. 10:00. 
Inflygningstiderna kommer att ske gren för gren, efter varje grens inflygning är klar är det lagbriefing 
och lottning för den grenen. 
Inflygningstider kan inte bytas eller ges bort. Är man inte på plats så går man miste om sin 
inflygningstid. Schema för inflygning annonseras ca en vecka innan tävlingen. 
 
Mat och fika 
Lunch ingår inte.  
Det kommer att finnas dryck och lättare tilltugg att köpa på Bodyflight Göteborg. 
 
Tävlingsrekord 
De svenska tävlingsrekorden som tas under denna tävling ansöks enligt: 
Tävlingshandboken Kap 1: Generella tävlingsregler (2.1 Tävlingsrekord) 
Ansökan hittar man här: 
http://www.sff.se/index.php/tavling/resultat-rekord?id=680 
 
Boende 
Boende ingår inte i tävlingsavgiften. 
Man kan boka rum på Forenom Aparthotel Gothenburg Nolvik (ligger bredvid tunneln) 
Man kan boka rum på Forenom Hostel Gothenburg Säve (ligger vid änden av flygfältet) 
www.forenom.com  
 
Regler 
 
FAI:s hemsida 
https://www.fai.org/isc-documents 

 
Sporting Code Section 5 –2021 Edition 
https://www.fai.org/sites/default/files/isc/documents/2021/isc_sc5_2021_final.pdf 

 
Competition Rules - Indoor Formation & Vertical Formation Skydiving – 2021 Edition  

https://www.fai.org/sites/default/files/isc/documents/2021/2021_indoor_fs_vfs_competition_rules_v2.pdf 

 

Competition Rules - Solo FrSt – 2021 Edition  

https://www.fai.org/sites/default/files/isc/documents/2021/2021_isc_indoor_skydiving_solo_freestyle_rules_
v2.pdf 

 

Competition Rules - Indoor Dynamic 2-way & 4-way – 2021 Edition  
https://www.fai.org/sites/default/files/isc/documents/2021/2021_dynamic_competition_rules_1.pdf 

 
FS 4-way klass AA, A och Rookie 
https://www.sff.se/phocadownload/Tavling-
regler/Svenska_Fallsk%C3%A4rmsf%C3%B6rbundets_t%C3%A4vlingsregler_2021.pdf 

 
Relaterade länkar 
www.bodyflight.se 
www.sff.se 
 
Kontakt 
Lena Kaulanen 

http://www.sff.se/index.php/tavling/resultat-rekord?id=680
http://www.forenom.com/
https://www.fai.org/isc-documents
https://www.fai.org/sites/default/files/isc/documents/2021/isc_sc5_2021_final.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/isc/documents/2021/2021_indoor_fs_vfs_competition_rules_v2.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/isc/documents/2021/2021_isc_indoor_skydiving_solo_freestyle_rules_v2.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/isc/documents/2021/2021_isc_indoor_skydiving_solo_freestyle_rules_v2.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/isc/documents/2021/2021_dynamic_competition_rules_1.pdf
https://www.sff.se/phocadownload/Tavling-regler/Svenska_Fallsk%C3%A4rmsf%C3%B6rbundets_t%C3%A4vlingsregler_2021.pdf
https://www.sff.se/phocadownload/Tavling-regler/Svenska_Fallsk%C3%A4rmsf%C3%B6rbundets_t%C3%A4vlingsregler_2021.pdf
http://www.bodyflight.se/
http://www.sff.se/


lena.kaulanen@gmail.com 
0706-322535 (kvällstid) 
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