
 
 

INBJUDAN TILL 
 ”SWEDEN - BLUE SKIES” 

INDOOR COMPETITION 2021 
 

Svenska Fallskärmsförbundet i samarbete Bodyflight Stockholm/Göteborg och  Indoor 
Wingsuit Stockholm bjuder in till ”SWEDEN – Blue Skies” Indoor Competition 2021. 
För att främja svensk tävling i Indoor Skydiving arrangeras denna tävling digitalt. 
 
Plats:  
Bodyflight Stockholm/Göteborg, https://sv.bodyflight.se/  
Indoor Wingsuit Stockholm, https://indoorwingsuit.com/  
 
Datum:  
From den 15 februari tom den 15 april  
 
Lottning VFS/FS4/WS-A:  
Söndagen den 14 februari efter kl. 2000 
 
Grenar: 
FS4 Open och Female, 
FS4 AA, 
FS4 A, 
FS4 Rookie,  
FS-2, 
FF Intermediate,  
Solo Freestyle, 
VFS Open,  
VFS-2, 
WS-A Open, 
WS-A Intermediate, 
 
Tävlingsavgift: 
Ingen anmälningsavgift. Lagen/enskild tävlande betalar sin egen flygtid. 
 
 

https://sv.bodyflight.se/
https://indoorwingsuit.com/


Anmälan: 
Anmälan med lagnamn, gren, namn på deltagare och certnummer samt vilken klubb man 
tävlar för skickas till lena.kaulanen@gmail.com senast söndagen den 14 februari 2021 innan 
lottningen kl. 2000. 
 
Ingen ”Ansökan om att tävla för annan klubb” behövs. Ni väljer själva vilken klubb ni vill 
tävla för innan tävlingen börjar, vilket ni skriver i er anmälan. Det går inte att byta klubb då 
tävlingen har börjat. 
 
Bästa klubb: 
Bästa klubb kommer att utses efter tävlingen. Pokal till bästa klubb delas ut. 
 
Priser: 
Medaljer  
 
Officiella informationskanal: 
FB sidan ”SWEDEN – Blue Skies Indoor Competition 2021” (finns ett på FB event med 
samma namn). 
 
Greninformation och regler: 
FS4/FS2 
Kategori 
Open/Female: https://www.fai.org/sites/default/files/documents/2020_isc_cr_indoorfs.pdf 
Klass AA: Tävlingspoolen från klass A samt block 1, 11, 13–15, 18, 20, 22 används. Fyra (4) 
eller fem (5) poäng lottas i varje hopp. 
Klass A: Tävlingspoolen består av alla randoms och block 2, 4, 6–9, 19, 21 används. Tre (3) 
eller fyra (4) poäng lottas i varje hopp. 
Klass Rookie: Tävlingspoolen består av alla randoms. Tre (3) poäng lottas i varje hopp. 
FS-2: SFF Tävlingsregler 2020, kapitel 3 – bilaga C 
Arbetstid: 35 sek 
Omgångar: FS4 – 10 omgångar, FS2 – 6 omgångar 
 
VFS-4/VFS-2 
VFS-4: https://www.fai.org/sites/default/files/documents/2020_isc_cr_indoorfs.pdf 
VFS-2: SFF Tävlingsregler 2020, kapitel 3 – bilaga D 
Arbetstid: 35 sek 
Omgångar: VFS-4 – 10 omgångar, VFS-2 - 6 omgångar. 
 
FF Intermediate 
Intermediate: https://www.sff.se/phocadownload/Tavling-
regler/FF_intermediate_Indoor.pdf 
Arbetstid: 45 sek 
Omgångar: 7  
 
Solo Freestyle 
Open: https://www.fai.org/sites/default/files/isc/documents/2020/2020_solofreestyle_v2.pdf 
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Arbetstid: Compulsory routine 45 sek, Free routine 75-90 sek 
Omgångar: 7  
 
Wingsuit Acrobatic Open: 
Tävlingen består av sju rundor (sequences alla utom E). 
Regler: https://www.sff.se/phocadownload/Tavling-regler/WS_Indoor_Rules_200429.pdf 
Arbetstid: 65 sek 
Omgångar: 7  
 
Wingsuit Acrobatic Intermediate: 
Tävlingen består av sju rundor (sequences A-C-G-L). 
Regler: https://www.sff.se/phocadownload/Tavling-regler/WS_Indoor_Rules_200429.pdf 
Arbetstid: 90 sek 
Omgångar: 7  
 
Regler för alla grenar:  
Då det inte kan kontrolleras hur många gånger de tävlande flyger sina omgångar, så finns 
det ingen regel för det. 
 
Dömning:  
Svenska/utländska domare dömer tävlingsomgångarna digitalt. Tävlande mailar in bidrag 
som döms i efterhand av domare. 
 
Skicka in tävlingsbidrag enligt följande:  
Video från tävlingsomgångarna laddas upp Youtube och länk skickas till 
fallsvenskan.sff@gmail.com. I e-postmeddelande skall framgå lagets namn, lagdeltagarnas 
namn med certnummer och klubbtillhörighet. Filerna ska vara döpta efter systemet: 
BSIC_GREN_YYMMDD_KLUBB_LAGNAMN_HOPP, med ett understreck för att särskilja 
parametrar, t.ex. BSC_FF_200801_SF_Gladiatorerna_01 
 
Publicering av resultat: 
Resultat publiceras på tävlingens FB sida: ”SWEDEN – Blue Skies Indoor Competition 2021” 
Tävlingsomgångarna publiceras då respektive gren/klass har skickat in en full omgång.  
Alla omgångarna ska vara dömda senast den 15 april. 
 
Kontaktperson för tävlingen: 
Lena Kaulanen, lena.kaulanen@gmail.com, 0706-322535 
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