
 

INBJUDAN 
TILL ÖPPNA SVENSKA MÄSTERSKAPEN  
10-manna Speedformation 2022 

 

Svenska Fallskärmsförbundet i samarbete med Skånes Fallskärmsklubb bjuder in till 

Öppna Svenska Mästerskapen i 10-manna Speedformation.


Tävlingen är en öppen tävling vilket innebär att andra nationer än Sverige kan anmäla sig, 
förutsatt att det blir lättnader i restriktionerna kring covid-19. Blir tävlingen fulltecknad har 
svenska lag och tävlande förtur.



Syfte 
Kora Svenska Mästare och tilldela RF-tecken i 10-manna Speed-formation och sprida information 
om fallskärmshoppning i Sverige.


Tävlingen syftar även till att utbyta erfarenheter och stärka vänskapen mellan fallskärmshoppare 
runt om i Sveriges klubbar.


Datum 
Lördagen den 10 September

Reservdag: Söndag 11 September 

Plats 
Skånes Fallskärmsklubb
Degebergavägen
297 92 Everöd

Tävlingsvillkor 
Villkoren för att tävla i en svensk mästerskapstävling, och kunna erhålla RF:s mästerskapstecken, 
kräver att man har medlemskap i en svensk klubb tillhörande SFF och har lägst C-licens enligt 
SBF 1.3.4.5.


Läs mer i “Svenska Fallskärmsförbundets tävlingsregler 2022”:


https://sff.se/phocadownload/Tavling-regler/
Svenska_Fallskärmsförbundets_tävlingsregler_2022.pdf 


Utländska medborgare äger rätt att vinna RF:s mästerskapstecken om förutsättningarna i FAI:s 
Sporting Code General Section uppfylls (se chapter 3.1 - Sporting license).

  

Utländska medborgare som inte uppfyller kraven ovan kan vinna tävlingen och därmed medaljen 
men inte bli Svensk Mästare och erhålla RF:s mästerskapstecken.


RF-tecken och medaljer 
RF-tecken delas ut i enlighet med RF:s stadgar 12 kap 2 §. Medaljer delas ut i enlighet med 
Flygsportförbundets generella tävlingsregler: 


https://www.flygsport.se/globalassets/svenska-flygsportforbundet/dokument/stadgar-policy-och-
regler/fsf-tavlingsregler.pdf?w=900&h=900

Kapitel 2.2.


Tävlingsorganisation 
Tävlingschef – Sebastian Sprill

Chefsdomare – Zeljko Tanaskovic

SM Controller som står utanför tävlingsorganisationen – TBA 

Skydive Skåne står för kameraflygare


https://www.flygsport.se/globalassets/svenska-flygsportforbundet/dokument/stadgar-policy-och-regler/fsf-tavlingsregler.pdf?w=900&h=900
https://www.flygsport.se/globalassets/svenska-flygsportforbundet/dokument/stadgar-policy-och-regler/fsf-tavlingsregler.pdf?w=900&h=900


Anmälan 
Anmälan av tävlande lag skickas till:


Anmälan skall bestå av följande:


 Lagnamn

 Deltagarnas fullständiga namn

 Deltagarnas cert-nummer

 Namn på den klubb som deltagare tävlar för - Deltagarnas e-postadresser

 Deltagarnas telefonnummer


Anmälan med ovanstående uppgifter skall vara tävlingsorganisationen tillhanda senast fredagen 
den Mån 5 September 2022.


Tävlingsorganisationen förbehåller sig rätten att stänga anmälan tidigare om antal deltagare/
deltagande lag överstiger antal tävlingstimmar.




Anmälningsavgift 

3500 kr/lag sker till Skånes Fallskärmsklubb Bankgiro: 633-0781 eller Swish: 1236695233

Märk inbetalningen med lagnamn.


Endast en inbetald anmälningsavgift för hela laget.: 3500 kr om laget saknar reserver. 

3850 kr med en reserv och 4200 kr med två reserver.


Inbetalningen skall vara tävlingsorganisationen tillhanda senast den Fre 9 September 2022.

Anmälningsavgiften är inte återbetalningsbar. 


Tävlingsavgift 
Hopp dras från respektive hoppares hopkonto. Insättning på hoppkonton sker i manifestet vid 
ankomst. Kameraslotten delas lika mellan lagets medlemmar.


   


Den del av grenavgiften som eventuellt ej används under tävlingen, till exempel på grund av dåligt 
väder, betalas tillbaka efter tävlingens slut om så önskas. Eventuella omhopp räknas samman och 
delas solidariskt. 


Antal hopp Kostnad/deltagare Kostnad ink. 
kamera

1 hopp 280 308

2 hopp 560 588

3 hopp 840 868

4 hopp 1,120 1,148

event@skydiveskane.se

Bankgiro: 633-07813500 kr / Lag Swish: 1236695233 

mailto:event@skydiveskane.se


Tävlingsinformation 
Uthoppshöjd: 3500 m

Arbetstid: 43 sekunder

Fällningshastighet: 75 knop

Omgångar: 4 (minimum 1 för godkänd tävling)


Flygplan 
Grand Caravan 208 som upp till 16 hoppare till 4000m på ca 14min.


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: http://www.sff.se/
index.php/tavling/regler-bestammelser?id=686


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 regler om detta i SFF Tävlingsregler kap 1, 3.1 Villkor för deltagande i tävling.


Protestavgift 
500 kr som återbetalas om protesten bifalles. Avslås protesten tillfaller avgiften SFF:s 
tävlingsfond.




Tävlingsschema (med reservation för ändring)





Prisutdelning sker så snart som möjligt efter att samtliga omgångar genomförts, dömts och 
protesttiden på två 2 timmar löpt ut.


Träningsmöjligheter 
Träning kan ske från tisdag 6 sep från 17.00 till fredag 9 sep kl 19.30.


Föranmäl träningsdagar till event@skydiveskane.se


Doping 
RF:s bestämmelser för doping gäller. Dopingtester kan komma att genomföras. Dispenser för 
mediciner uppförda på RF:s dopinglistor (http://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor) måste sökas 
individuellt. Alkohol är förbjudet enligt FAI:s regler.


Hitta till Skånes Fallskärmsklubb: 
Länk Google maps: shorturl.at/BJPQW

 
Skånes Fallskärmsklubb

Degebergavägen, 297 92 Everöd

Fre 9 Sep Lör 10 Sep

18:00 - 20.00 Incheckning


20:15 Lagbriefing och lottning

08:30 Tävlingsstart


09:00 Första liften


19:30 Senast avgång för sista lift 

Sön 11 Sep

Reservdag

http://shorturl.at/BJPQW


      


Boende 
Begränsat med sängplatser i klubbens bunkhouse. Först till kvarn gäller. 

Anmäl boende till event@skydiveskane.se 


Möjlighet finns för uppställning av husvagn/husbil. Elplats kan ej garanteras.


Mat 
Sprill Bistro & Café, som ligger på hoppfältet har öppet för måltider samt övrigt snacks & dryck. 


Fredag: Lunch, Middag

Lördag: Frukost, lunch, middag

Söndag: Frukost, lunch, middag 

Tävlingsregler 

https://sff.se/phocadownload/Tavling-regler/
Svenska_Fallskärmsförbundets_tävlingsregler_2022.pdf


För att en tävling skall godkännas som SM tävling måste minst två lag från två olika klubbar vara 
anmälda.


Relaterade länkar: 
Skånes Fallskärmsklubb: www.skydiveskane.se 

Svenska Fallskärmsförbundet: www.sff.se 


Kontakt: 

event@skydiveskane.se


Sebastian Sprill 

076 81 33 833


My Annie Sprill

076 76 42 665


mailto:event@skydiveskane.se
http://www.skydiveskane.se
http://www.sff.se
mailto:event@skydiveskane.se

