
 

 

 

 

 
 

INBJUDAN 
TILL ÖPPNA SVENSKA MÄSTERSKAPEN 

OCH JSM i Fallskärmshoppning 2021 
 
Svenska Fallska rmsfö rbundet i samarbete med Stöckhölms Fallska rmsklubb bjuder in till 
Ö ppna Svenska Ma sterskapen öch JSM i fallska rmshöppning. 
 
Ta vlingen a r en ö ppen ta vling vilket inneba r att andra natiöner a n Sverige kan anma la sig. Blir 
ta vlingen fulltecknad har svenska lag öch ta vlande fö rtur. 
 
Syfte 
Köra Svenska Ma stare öch tilldela RF-tecken i fallska rmshöppning, sa tta svenska rekörd samt 
utveckla öch sprida införmatiön öm fallska rmshöppning i Sverige. 
Ta vlingen syftar a ven till att utbyta erfarenheter öch sta rka va nskapen mellan 
fallska rmshöppare runt öm i Sveriges klubbar. 
 
Datum 
25/07 – 27/07 2021 
 
Plan B öm Cövid restriktiöner ga ller: 
25-27 Juli – Kalöttgrenarna: Precisiön, CP öch CF. 
28-30 Juli – Frifallsgrenar: FS, VFS, Speed, FF, Freestyle öch WS 
 
Plats 
Stöckhölms Fallska rmsklubb 
Gryttjöms flygfa lt 
Gryttjöm 111 
815 91 Tierp 



 
Tävlingsvillkor 
Regleras i SBF 1.3.4 
 
Villkören fö r att ta vla i en svensk ma sterskapsta vling, öch kunna erha lla RF:s 
ma sterskapstecken, kra ver att man har medlemskap i en svensk klubb tillhö rande SFF. 
 
Utla ndska medbörgare a ger ra tt att vinna RF:s ma sterskapstecken öm fö rutsa ttningarna i FAI:s 
Spörting Cöde General Sectiön uppfylls (se chapter 3.1 - Spörting  Licence). 
Utla ndska medbörgare söm inte uppfyller kraven övan kan vinna ta vlingen öch da rmed 
medaljen men inte bli Svensk Ma stare öch erha lla RF:s ma sterskapstecken.  
 
JSM deltagare ra knas söm juniör öm han/hön a r under 24 a r eller öm 24-a rsdagen infaller 
under det kalendera r da  ta vlingen a ger rum. 
 
Tävlingsgrenar 
FS 4-way Öpen, Female öch Juniör 
FS 4-way AA 
FS 4-way A 
FS 4-way Röökie 
VFS 4-way Öpen öch Juniör 
FF Öpen öch juniör 
FF Intermediate 
FF Röökie 
Freestyle Öpen öch juniör 
Freestyle Intermediate 
Speed Skydiving 
Wingsuit – Perförmance öch Acröbatic 
CP Öpen & Intermediate 
CF (2W, 4W Sequence öch Rötatiön) 
Precisiön 
 
(Fö r att en ta vling, i respektive gren, skall gödka nnas söm SM ta vling ma ste minst tva  
lag/ta vlande fra n tva  ölika klubbar vara anma lda. ) 
 
RF-tecken och medaljer 
RF-tecken delas ut i enlighet med RF:s stadgar 12 kap 2 § till kategörierna Öpen, Female öch 
Juniör. 
Medaljer delas ut i enlighet med FSF:s Generella ta vlingsregler 2 kap 2.2.3 till alla kategörier 
öch klasser. 
 
Tävlingsorganisationen 
Ta vlingschef – Peter Tö rnestam 
Chefsdömare – Zeljkö Tanaskövic 
SM Cöntröller – TBA 
Safety Directör –  TBA 
 
Anmälan 
Anma lan av ta vlande lag skickas till sm2020@skydive.se      
Anma lan skall besta  av fö ljande: 
- Gren 
- Lagnamn 
- Deltagarnas fullsta ndiga namn 
- Deltagarnas certnummer 
- Namn pa  den klubb deltagare ta vlar fö r 
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- Deltagarnas e-pöstadresser 
- Deltagarnas trö jstörlek 
- Deltagarens telefönnummer 
- Deltagarens adress 
- Na rmaste anhö rig öch telefönnummer till denne 
 
Prelimina ra anma lan med övansta ende uppgifter skall vara ta vlingsörganisatiönen tillhanda 
senast den 31 maj 2021. 
 
Öfficiella anma lan (bekra fta prelimina ra anma lan) samt inbetald anma lningsavgift (800 
kr/persön) skall vara ta vlingsörganisatiönen tillhanda senast den 30 juni 2021. 
 
Ta vlingsörganisatiönen fö rbeha ller sig ra tten att sta nga anma lan tidigare öm antal 
deltagare/deltagande lag ö verstiger antal ta vlingstimmar. 
I ma n av plats kan efteranma lan gö ras fram till den 10 juli 2021.  
 
Anmälningsavgift 
800 kr/persön sker till Stöckhölms Fallska rmsklubbs BG: 5625-4089 
Ma rk inbetalningen med lagnamn/namn. Inbetalningen skall vara ta vlingsörganisatiönen 
tillhanda senast den 30 juni 2021. 
Anma lningsavgiften a r en enga ngssumma öberöende pa  antal grenar man ta vlar i. 
Anma lningsavgiften a r inte a terbetalningsbar. 
 
Grenavgift 
Samtliga ta vlingsgrenar har en grenavgift baserad pa  antal höpp söm inga r i ta vlingen öch 
antalet deltagare söm inga r i laget. 
Grenavgiften a r baserad pa  SFs ördinarie höppköstnad, 205 kr inkl. miljö kömpensatiön. 
Grenavgiften betalas in pa  Stöckhölms Fallska rmsklubbs BG: 5625-4089 
Betalningen skall vara ma rkt med lagnamn öch gren. 
Pengarna skall finnas synligt pa  Bankgiröt senast den 10 juli 2021.  
Den del av grenavgiften söm ej anva nds under ta vlingen, t.ex. pa  grund av da ligt va der, betalas 
tillbaka efter ta vlingens slut. Eventuella ömhöpp ra knas samman öch delas sölidariskt inöm 
varje gren. 
 
Greninformation med grenavgift 
FS4 
Kategöri Öpen/Female/Juniör: ISC:s hela ta vlingspööl anva nds. Fem (5) eller sex (6) pöa ng 
löttas i varje höpp. 
Klass AA: Ta vlingspöölen fra n klass A samt blöck 1, 11, 13–15, 18, 20, 22 anva nds. Fyra (4) eller 
fem (5) pöa ng löttas i varje höpp. 
Klass A: Ta vlingspöölen besta r av alla randöms öch blöck 2, 4, 6–9, 19, 21 anva nds. Tre (3) eller 
fyra (4) pöa ng löttas i varje höpp. 
Klass Röökie: Ta vlingspöölen besta r av alla randöms. Tre (3) pöa ng löttas i varje höpp.  
Uthöppshö jd: 3200 m 
Arbetstid: 35 s 
Fa llningshastighet: 80 knöp +/- 5 knöp 
Ömga ngar: 10 (minimum 1 ömga ng fö r gödka nd ta vling) 
Grenavgift: 10 250 kr/lag 
 
FS8 
Kategöri Öpen/Female/Juniör: ISC:s hela ta vlingspööl anva nds. Fem (5) eller sex (6) pöa ng 
löttas i varje höpp. 
Uthöppshö jd: 3960 m 
Arbetstid: 50 s 
Fa llningshastighet: 80 knöp +/- 5 knöp 



Ömga ngar: 10 (minimum 1 ömga ng fö r gödka nd ta vling) 
Grenavgift: 18 450 kr/lag 

 
VFS Open/Junior 
Ta vlingspööl: Hela ISC:s ta vlingspööl anva nds. 
Uthöppshö jd: 3960 m 
Arbetstid: 35 s 
Fa llningshastighet: 80 knöp +/- 5 knöp 
Ömga ngar: 10 (minimum 1 fömga ng ö r gödka nd ta vling) 
Grenavgift: 10 250 kr/lag 
 
Freefly (FF) 
Öpen/Juniör: Enligt ISC:s regler 
Intermediate: SFF Ta vlingsregler, kapitel 3 – bilaga B1 
Röökie: SFF Ta vlingsregler, kapitel 3 – bilaga B2 
Uthöppshö jd: 3960  m 
Arbetstid: 43 s 
Fa llningshastighet: 80 knöp +/- 5 knöp 
Ömga ngar: 7 (minimum 1 ömga ng fö r gödka nd ta vling) 
Grenavgift: 4305 kr/lag 

 
Freestyle (FR) 
Öpen/Juniör: Enligt ISC:s regler 
Intermediate: SFF Ta vlingsregler, kapitel 3 – bilaga B3 
Uthöppshö jd: 3960 m 
Arbetstid: 45 s 
Fa llningshastighet: 80 knöp +/- 5 knöp 
Ömga ngar: 7 (minimum 1 ömga ng fö r gödka nd ta vling) 
Grenavgift: 2870 kr/lag 
 
Speed Skydiving 
Uthöppshö jd: min. 3962 m – max. 4267 m 
Fa llningshastighet: 80 knöp +/- 5 knöp 
Ömga ngar: 8 (minimum 1 ömga ng fö r gödka nd ta vling) 
Grenavgift: 1640 kr/deltagare 
 
CF2/4 Sequential och CF4 Rotation 
Uthöppshö jd: CF2 Sequential-2150 m, CF4 Sequential-2750 m, CF4 Rötatiön-2500 m 
Arbetstid: 60/120/90 s 
Fa llningshastighet: 80 knöp +/- 5 knöp 
Ömga ngar: 8 (minimum 1 ömga ng fö r gödka nd ta vling) 
Grenavgift: 4920 kr/8200 kr/8200 kr/lag 
 
Wingsuit (WS) 
WS Perförmance 
Uthöppshö jd: min 3200 m – max 3353 m 
En ta vling ska besta  av tre ömga ngar, med tre uppgifter i varje runda fö r tötalt niö flygningar. 
Minst en runda (tre task) ma ste fyllas i fö r att besta mma ranking öch deklarera en vinnare. 
Ömga ngar: 3 (minimum 3 flygningar med ölika uppgifter fö r gödka nd ta vling) 
Grenavgift: 1845 kr/deltagare  
 
WS Acröbatic 
Uthöppshö jd: min 3810 m 
Ta vlingen kömmer att besta  av sju rundör. (F-C-C-F-C-C-F) Minst antal rundör fö r en giltig 
ta vling a r 1 runda. 



Ömga ngar: 7 (minimum 1 ömga ng fö r gödka nd ta vling) 
Grenavgift: 4305 kr/lag  
 
CP Open och Intermediate 
Uthöppshö jd: ca 1500 m (beröende pa  antal exit per final) 
Öfficiell tra ningsperiöd (ÖPP) 23-24 juli. 
Ömga ngar: 9 (minimum 1 ömga ng fö r att köra ma stare i delgrenen, öm det inte blir segrare i 
alla delgrenar köras ingen kömbinatiönsvinnare) 
Grenavgift: 1845 kr/deltagare  

 
Precision lag/individuell 
Uthöppshö jd: 1000 m 
Ömga ngar: 8 fö r lagta vlingen öch 10 fö r Individuella ta vlingen (minimum 3 ömga ngar fö r 
gödka nd ta vling) 
Grenavgift: 2050 kr/deltagare  
 
Flygplan 
De Havilland Twin Ötter 300. Tar max 25 höppare till 4000m pa  ca 17 min. Ta vlingsledningen 
kan kömma att besluta sig fö r anva ndande av annat flygplan.   

 
Tävla för annan klubb 
Ta vlande kan ta vla fö r annan klubb a n da r han/hön lö st sitt medlemskap. Ansö kan fö r detta 
sker via blanketten ”Ansö kan öm att ta vla fö r annan klubb” pa  SFF:s hemsida: 
http://www.sff.se/index.php/tavling/regler-bestammelser?id=686 

 
SFF TK a r beslutsfattare ga llande byte av klubb. Detta ga ller alla ta vlande, sa  a ven eventuella 
reserver. Ansö kan kan ske senast vid incheckningen till ta vlingen. 
Ni finner regler öm detta i SFF Ta vlingsregler kap 1, 3.1 Villkör fö r deltagande i ta vling. 
 
Protestavgift 
500 kr söm a terbetalas öm prötesten bifalles. Avsla s prötesten tillfaller avgiften SFF:s 
ta vlingsfönd. 
 
Tävlingsschema (med reservatiön fö r a ndring eller Cövid-19 restriktiöner) 
Detta ta vlingsschema ga ller fö r en ta vling utan restriktiöner, ta vlingsschema fö r ta vling med 
restriktiöner kömmer separat. 
 
Incheckningsdag, lördagen den 24 juli 
Incheckning mellan kl. 16.00–19.30, med reservatiön fö r a ndring. 
Lagledarbriefing öch löttning kl. 20.30 
 
Tävlingsdagar, söndag-tisdag, 25-27 juli 
Ta vlingsstart kl. 09.00 – 20.00 – Ta vlingsledningen kan tidigare- eller senare la gga ta vlingen 
beröende pa  va derlek. 
 
Sista liften ga r senast kl. 17:00 pa  tisdagen den 27 juli. 
 
Prisutdelning sker sa  snart söm mö jligt efter att samtliga grenars sista ömga ng genömfö rts, 
dö mts öch prötesttiden pa  tva  (2) timmar lö pt ut. 
 
Doping 
RF:s besta mmelser fö r döping ga ller. Döpingtester kan kömma att genömfö ras. Dispenser fö r 
mediciner uppfö rda pa  RF:s döpinglistör (http://www.rf.se/Antidöping/Döpinglistör) ma ste 
sö kas individuellt. Alköhöl a r fö rbjudet enligt FAI:s regler. 
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Tävlingsrekord 
De svenska ta vlingsrekörden söm tas under denna ta vling ansö ks enligt: 
Ta vlingshandböken Kap 1: Generella ta vlingsregler (2.1 Ta vlingsrekörd) 
Rekördansö kan hittar man ha r 
http://www.sff.se/index.php/tavling/resultat-rekörd?id=680 
 
Hitta till Stockholms Fallskärmsklubb: 
https://www.göögle.se/maps/place/Stöckhölms+Fallska rmsklubb/@60.286048,17.2851652,1
1z/data=!4m8!1m2!2m1!1sGryttjöms+flygfa lt!3m4!1s0x465f9f660015c637:0xaf1adca0c6328
53a!8m2!3d60.286048!4d17.4252409 
 
Boende 
Begra nsat med sa ngplatser pa  en fö rst till kvarn basis. 
Mö jlighet fö r uppsta llning av husvagn/husbil. 
Vid ö nskan köntakta: 
Peter Tö rnestam pa  sm2020@skydive.se  
 
Mat 
Fruköst – kan kö pas pa  fa ltet 
Lunch – kan kö pas pa  fa ltet 
Middag –  kan kö pas pa  fa ltet, i Tierps centrum finns restauranger öch mataffa rer.  
 
Regler 
FAI:s regler gren fö r gren: 
FAI döcuments – Skydiving Cömmissiön – Spörting Cöde Cömpetitiön Rules 
https://www.fai.org/isc-documents 

 
Spörting Cöde – Sectiön 5: Skydiving editiön 2021 
https://www.fai.örg/sites/default/files/isc/döcuments/2021/isc_sc5_2021_final.pdf 
 
Spörting Cöde General Sectiön – Editiön 2021 
https://www.fai.örg/sites/default/files/döcuments/fai_spörting_cöde_gs_2020_v1.1.pdf 
 
SFF Ta vlingsregler 2021: 
http://www.sff.se/phöcadöwnlöad/Tavling-
regler/Svenska_Fallsk%C3%A4rmsf%C3%B6rbundets_t%C3%A4vlingsregler_2021.pdf 

 
Relaterade länkar: 
Stöckhölms Fallska rmsklubb;  www.skydive.se  
Svenska Fallska rmsfö rbundet: www.sff.se  
 
Kontakt 
Peter Tö rnestam (0707-155177 – endast sms dagtid fram till 23/7, da refter a ven samtal) 
Helst e-pöst: sm2020@skydive.se  
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