Fallskärmssektionens verksamhetsanalys 2013
Fallskärmshopp sker i Fsk SYD på Eslövs flygfält, Skånes Fsk på Everöds flygfält.
Kommentarer bygger på statistiken sista uppslaget i berättelsen.
Lokaliteter;
SFK har egen hangar samt använder militära baracker som man i år har målat utvändigt.
Elledningar har grävts ner till uppställda husvagnar i tallskogen intill klubbens lokaler.
Syd har flyttat in i hangar, längst bort från infarten och byggt om så den fungerar för behoven
klubben har. Planet rangeras även i lokalen efter hoppningen. Nytt och funktionellt.
Arrangemang;
På Everöd hålls traditionella fester och midsommar hoppning. Under semesterperioden hölls
det hoppning under 3 veckor. Precisionsträning med SFF militärstöd avhölls i juni. Tyvärr
medgav inte väder att DM kunde avhållas på Everöd.
På Eslöv har kvällshoppning skett i större omfattning än tidigare. I april skedde SFF militära
uppvisningsträning på fältet. Med asfaltsbanor har klubbens säsong utökats väsentligt.
Kvantitet;
SFK nådde inte över 10 000 hopp men hade fler utbildnings, uppvisnings, och tandemhopp.
Syd ökade hoppningen med 20%. Allt ökade dock ej utbildningshopp p.g.a. färre elever.
Effektivitet;
Fler hoppdagar i bägge klubbarna, fler hopp/dag är positivt, men mycket för höga flygtider.
Antingen fel rapportering i alla fall från SFK, eller så måste flygsättet ändras.
SFK:s prislista bär inte redovisade siffror.
Säkerhet / fallskärmen
Här får Syd tänka till vad som skett då personskador ökat dramatiskt.
SFK ligger på samma nivå eller lite bättre än tidigare år.
Säkerhet / Hoppare;
Syd skall ha 3 st guldstjärnor! Inga skador! GRATTIS!
SFK har också förbättrat sin statistik. De får ha 1 st stjärna. Bra jobbat i bägge klubbarna!
PR verksamhet;
SFK är lika aktiva som förr men inte lika duktiga att få betalt. Klubben mår inte bättre av att
uppvisningsfolket får en middag! Detta måste klubben tänka igenom, även om hoppen syns!
Fler hopp i år men SFK:s 50 årsjubileum på Åhus strand gav många hopp och stor PR!
Medlemmar;
Båda klubbarna anger färre medlemmar då detta ger färre intäckter och på sikt färre hopp.
Ökning av tandem är positivt men gör inte att verksamheten utvecklas. VAD GÖRA ???
Certifikat;

Ledare aktiva;
SFK redovisar i klump medan Syds siffror är exakt. Totalt nedgång tror jag det är men
exakt har jag ej fått fram. Hopp/aktiv tandempilot ökar vilket kan bli problem. Positivt är AFF
instruktörer ökar då behovet i SFK blir större när övergång till nytt utbildningssätt startar.

Ledare utbildade;
I stort positiva siffror för bägge klubbarna och detta är mycket bra. Behovet blir inte mindre i
framtiden utan tvärtom med nya utbildningsplanen som skall införas!
Piloter;

Fallskärmspackare;
En ökning om man adderar utbildningen i SFK men jag tror inte kontrollen är 100% på gamla
medlemmar. Syds siffror verkar rättare. SFK är att gratulera till ännu en kontrollant!
Elevutbildning;
SFK har endast kurser 1:a ½ halvåret men fler elever. Syd har kurser hela året men färre
utbildade. Färre totalt utbildade vilket alltid är oroande. Övergången från konventionell till
AFF kurser ser vi resultatet på nu. AFF utbildningen ska utökas och konventionella tas bort.
Jag tror detta blir bättre. Kvinnliga elever har minskat stort liksom medeltalet på kurserna.
Klart är att klubbarna inte ökar antal medlemmar, och då måste rekrytering fortsätta på
alla sätt vi tror är effektiva och bra.
SUMMERING;
SFF.s förslag med bara en ny utbildningsplan och något längre är BRA! Det kommer att
ge eleverna större möjligheter att komma in i sporten. Det viktiga är att ta hand om de nya i
sporten och där kan klubbarna bli bättre än vad de är idag. Tänk till och pröva idéer!
Sedan måste klubbarna stimulera tävlingshoppningen. Inget ger så mycket aktivitet och
framåtanda som när olika lag tränar för bli bra och tävla i sin gren. Visst behövs tunnel men
det är i luften man tävlar och träningen sker i hemmaklubben. Stötta tävlande hoppare!
Planera DM och arrangera tävlingen tidigt så nytt datum kan beslutas om det är dåligt
väder och håll det i Skåne! Skåne har plan, utrustning, lokaler, domare (lån finns i
Danmark), Börja tävla igen! Lär ER att ha lägre ambitioner i början. Det hjälper!!
Försök sporra hopparna att vara med på DM, på SM och res ut och se hur man tävlar i
Danmark eller Polen. Skaffa ER erfarenhet från närmre håll än ex.v. Spanien eller USA.
Sikta på tävlingar det är då man lär sig vad man skall hem och träna på. Vidare lär man
känna sina lagkamrater när det kärvar eller viljan tryter. Man svetsas samman eller bryter
ihop. Vill man framåt ”tar man nya tag” eller ”rör om ” så det blir bättre.
För mig som är tävlingsmänniska finns inget bättre än att lyckas. Men lika roligt är det
när klubbkompisar eller klubblag från ”min klubb” kliver upp på prispallarna. Det är ett
bevis på att våra klubbar i Skåne KAN hoppa fallskärm.
DÅ HAR VI I SKÅNE LYCKATS MED DET VI ÄR TILL FÖR! UTBILDA HOPPARE SOM
BLIR SÅ DUKTIGA ATT DE TÄVLAR SAMT VINNER Inom FALLSKÄRMSSPORTEN.
Då man tävlar är man färdig med utbildningen. Då börjar sporten med att man visar
vad man kan inom den gren man valt att tävla i.
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