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Hej från redaktionen
Andrea Lindahl har fortfarande semester från P
 AC-manualen, det börjar likna tjänst
ledigt. Istället har som förra numret Sofie och Nina fått rycka in med hjälp av Jill.
Vi hade hoppats få ut detta nummer innan midsommar, men bättre sent än aldrig.
Vad som hänt. Vilka du kan träffa på fältet. Inte minst vad som kommer hända resten
av sommaren kan du läsa här!
Njut väl!
Sofie, Nina & Jill, med en touch av Siggan
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Sommaren
2013

(det som är kvar av den)

v. 28 Hoppvecka - NDZ
v. 29

Sekvens med beech99 - NDZ

v. 30

Angleweek med beech99 - NDZ
(med sin vanliga kosterbadtävling)

v. 30

Rookiecamp 2 och hoppvecka -VDZ

v. 40

KM Speedstar scramble - VDZ

Foto: Stefan “Stevo” Johansson

Näsinge 2013
Accommodation
This year we have renovated the nasinge dropzone
bunkhouse so there are some changes and improvements to look forward to.
Bunkhouse
First in first served with the bunkrooms, please
contact nasingedropzone@gmail.com to book a bed.
Campers + cars
Campers or cars without electricity will be charged
at 200kr per week to stay on the field. Access to the
power will be done by manifest and cables will be
labelled with the campsite number. No cars (except
the ones mentioned above) are to be on the dz field,
they must all be parked in the allocated p
 arking area.
Short term access will be granted to drop off camping
equipment etc.

Flotation

The inhopps on the beach for both Nasinge and
Halmstad require that people wear flotation devices.
Skydive Sweden has bought a number of them
and will be hiring them out which can be done at
manifest. You are welcome to bring your own if you
already have one.

Price floating: 50kr per jump

priser – Näsinge 2013
Husvagn med el
Husvagn utan el
Sängplats

700 kr/v

Tält utan el

gratis

200 kr/v

Tält med el

700 kr/v

300 kr/v eller
100kr/dag
Hyra av lakan 150kr
(täcke/kudde gratis)

Dagsavgift

90 kr/dag

Food at
Näsinge

beech99

For the 5 weeks of operation in Nasinge we will
have the same Australians guys we had catering
the angleweek and king boogies last year. They
serve breakfast, lunch and dinner.

Price: 230 sek no discounts on
beech99. Limited slots available
because camp has prior. 2 weeks with
beech99 will be from 15-28th of July
there are 70+ people participating on
the weeks so limited slots, and camps
has priority.
No student jumping on beech99.

Prices
75kr for 1 meal
125kr for 2 meals
150kr for 3 meals
The menu for each week will be up at the nasinge
facebook page, for you to view. To make sure there is
enough food catered for everyone, also any special
food requirements please make sure you message
the boys at e-mail nasingefood@gmail.com for
when you are intended to be at the dropzone.

Floquentials & Angleweek
week 29 and 30

Beech 99 vecka 29: Stil slots avalible
at floquentials, contact: nasingedropzone@gmail.com. Plenty of slots avalible on weekends.
Beech 99 vecka 30: The camp is only
for the week so during the weekend
there will be lots of slots for fun jumpers.

Kitchen in the hunkhouse
bunkhouse
The kitchen is being renovated, so
the only thing available for use in the
bunk house is 2 refrigerators, 2 kettles,
and 2 microwaves. This space needs
to be shared, so please be considerate with the amount of space you use
in common areas. There will be no
communal cutlery or dishes so bring
your own disposable, plates, knives
etc. Don’t worry if you forget there will
be a few available for purchase on the
dropzone.

Bec

New
Summer
squad
Nina has once again been travelling the
world, collecting people to work for the season
to do the jobs no one else wants to do. New to
the Skydive Sweden team this summer are:

Kenny

Tim

Manifest and event operations:
Jill and Bec (aussie)
Packing:
Tim and Nathan (british)
Refuller and general handyman:
Kenny (aussie)

Nathan

If you wish to book a hunk
bunk or training dates
Contact the girls at
nasingedropzone@gmail.com
or call 0704048049
(Jill, speaks almost perfekt Swedish)

Jill

Ny logga
– fuck yeaa!
20 april på medlemsmötet presenterade Siggan vår nya logga. För den som vill kan
man få pdf:en med hela presentationen, maila isåfall till sigrid.nu@gmail.com.
Den som velat har kunnat beställa tröjor som de flesta av redan går runt i.
Totalt 54 personer beställde t-shirt och/eller hoodtröja. Ni som inte redan hämtat
kan hämta i Vårgårda klubbstuga. Kontakta Siggan så delar hon ut och bockar av dig.

FALLSKÄRMSKLUBBEN
CIRRUS GÖTEBORG

hoppafallskarm.nu

hoppafallskarm.nu

Renovering
klubbstugan
Skitnyheter

Snart ä det förhopppningsvis slut
på morgon-köandet till toaletten i
klubbstugan. En barack med tre toaletter
har införskaffats och kommer sättas i drift
under hösten. Toabaracken kommer att
placeras bakom bastun. Föutom att ha en
enorm toalettkapacitet kommer baracken
vara anslutet till en avloppsledning som
trollar bort det vi spolar ner hela vägen till
avloppsanläggningen vid hangaren. Detta
innebär dels att klubben slipper den stora
utgiften med att tömma avloppstanken och
dels att killar tillåts nyttja toaletten även
för de enklare behoven.

Fixarhelg i Maj

En hoppfri och solig helg i Maj var ett glatt gäng i klubbstuigan och fixade och donade.
Arbetsglädjen spirade och en massa nyttiga saker blev gjjorda. Klubbstugan fick
ett nytt papptak så att det inte ska behöva regna in. Avloppsledningar drogs om och
förbereddes för den nya toabracken, Fönster målades och en del annat. Det åts även
mycket god mat och dracks en och annan välförtjänt öl. Klubbstugan hälsar och tackar
de som deltog så hemskt mycket. Om du missade denna tillställning kommer det fler
tillfällen med nya roliga uppgifter, närmast 16-18 Augusti.

Fixarhelg 16-18 Augusti

Klubbstgan behöver som alltid kärlek och omvårdnad och på att-göraHjälp
listan finns massa saker som inte görs av sig självt Överst på listan
sökes!
denna helg står förberedelser för att få den nya toabaracken på plats
och i drift. Dessutom finns massvis med färg som behöver komma upp
på sovdelens ytterväggar och fönster samt på dörrar, lister och väggar i korridoren inne
i sovdelen. Om tid och kompetens finns behöver sovdelen få hängrännor och stuprör.
Det finns arbetsuppgiifter till alla som vill, så alla är välkomna oavsett var på handen
tummen är placerad.
Mer info på klubbens facebook-event: https://www.facebook.com/events/1399997046880072/?fref=ts

//Peter Björkman

Rookie
camp

Rookiecamp 2

25–28 juli i Vårgårda

Vi har redan haft 1 rookiecamp – nu är det andra i full gång! Campet är för A-certare.
Målet är hitta jämlika hoppkompisar och ha roligt ihop och få turkeys att vekrligen
fortsätta hoppa. De får massa tips på utveckling. Vi hoppar i grupp med andra nya
jämlika hoppkompisar, och många av hoppen blir filmade. Men det viktigaste är att ha
roligt helt enkelt!

Flygplatsen
Toalett: Vi har byggt en ny toalett och fräschat upp den gamla, ett välkommet tillskott då en
toalett inte riktigt räcker till när vi är många på fältet.
Dike: Vidare så har över 2 500 meter dike gjorts fungerade igen och vi hoppas att denna
åtgärd räcker för att få fältet torrt och fint även regniga dagar.
Asfaltering: Våra planer att asfaltera om banan, och i samband med det även eventuellt
alla andra asfaltsytor på fastigheten, går vidare. Vi kommer att behöva hjälp så om någon
är bra på detta alternativt känner någon så hör av er. Målet är att asfaltera redan i augusti
men får vi inte ihop alla pusselbitar skjuter vi på det till nästa år.
En stor fördel med att asfaltera om banan är att Vårgårda Motorklubb i så fall återigen kan
arrangera dragracing på fältet. Dragracing var ett stort återkommande arrangemang i
Vårgårda i början på 1970-talet och vi skulle gärna se att den verksamheten kommer tillbaka. Ytterligare en fördel med ny asfalt är att vi kan locka fler som vill hyra banan på dagtid
när vi inte är där och hoppar fallskärm och när vi nu dessutom kan erbjuda en lektionssal
och toalett inomhus så tror vi den verksamheten har stor potential.

Sponsor

This year Skydive
Sweden will be
sponsoring two
teams, VTR and
Orion. They are
both going to be doing lots of training
jumps and will be
attending the Swedish Championship.

2 nya AFF:are
Grattis Stevo och Jerry som är klara AFF:are! Bra försätrkning till klubben!

Restriktioner
i Vårgårda
Den 27 juni beslöt Miljönämnden att med omedelbar verkan ändra våra restriktioner för
Vårgårda. Beslutet innebär att vi tillsvidare kommer att ha ungefär de restriktioner som vi
hade 2010 – 2012. Det är fortfarande en hård restriktion om man jämför med andra klubbar,
men inte hårdare än att vi vet att klubben kan växa med den.
Det är en lång process och många hundra, kanske tusentals timmar arbete som har lett fram
till där vi är idag. Första beslutet togs den 8 juni 2004 av Miljönämnden i Vårgårda. Det
beslutet överklagades av både oss och grannarna till Länsstyrelsen, vars beslut också överklagades av båda parter till Miljödomstolen som i oktober 2006 fastslog att vi skulle ha de restriktioner som Länsstyrelsen beslutat om. Vi försökte överklaga till Miljööverdomstolen med
vägrades prövningstillstånd.
Under åren som följde ansökte vi om och beviljades olika dispenser varje år. I januari 2011
skickade vi in en ansökan om permanent förändring av restriktionerna. Även den kom att
vandra igenom hela rättssystemet med först beslut i Miljönämnden som följdes av överklagade
till Länsstyrelsen och överklagade vidare till Miljödomstolen. Den här gången valde Miljödomstolen dock att skicka tillbaks ärendet till Miljönämnden eftersom vi hade kompletterat
med ungefär 60 sidor argument, statistik och ljudmätningar.
Under våren har Miljönämnden haft dels enskilda möten med oss och med grannarna och
dels ett möte där vi fick förklara för nämnden och grannarna hur verksamheten fungerar och
vad vi gör för att minska störningarna. Vi lyckades vinna såväl nämndens som våra grannars
förtroende. Grannarna kunde nu tänka sig att acceptera de restriktioner vi föreslagit under
förutsättning att Miljönämnden lovade att ompröva dem efter nästa säsong.
Det är nu upp till oss att förvalta det förtroende vi fått. En viktig del i detta är att vi inte skall utnyttja hela det utrymme som restriktionerna ger oss möjlighet till utan att vi visar grannarna
hänsyn och lägger lite band på oss själva. Exempelvis så kommer vi inte att starta senare än kl.
17:45 respektive kl. 19:45 och det kommer inte heller att bli någon helikopterhoppning på VDZ.
Och självfallet försöker vi alltid se till att fylla lifterna. Var och en bör läsa igenom restriktionerna nedan. I första hand gäller det förstås piloter, hoppledare och manifest, men alla måste
känna till dem.
// Peter Denk

Punkt 1
Flygstart i samband med fallskärmshoppning får utföras:
Helgfri måndag – fredag

kl. 09:00 – 20:00, högst 20 starter per dag.

Lördag, söndag och helgdag kl. 10:00 – 18:00, högst 15 starter per dag.
Vid nationell tävling 		
kl. 9:00 - 20:00, högst 30 starter per dag.
(högst två tillfällen per år och högst en helg per tävling)
Skolflygning i samband med start- och landningsövningar får bedrivas:
Helgfri måndag – fredag

kl. 09:00 – 20:00.

Lördag, söndag och helgdag kl. 10:00 – 18:00.
Flygning enligt ovan får inte bedrivas under påskhelgen (torsdag – måndag), Kristi Himmelfärdshelg (torsdag – söndag), midsommarhelgen (fredag – söndag) samt en förutbestämd
helg under v.32 – v.38 (fredag – söndag). Flygstart i samband med fallskärmshoppning får inte
heller bedrivas under 28 förutbestämda dagar fördelat på högst tre sammanhängande perioder under de sex veckor som följer efter midsommarhelgen, vanligen v.26 – v.31.

Punkt 2

Flygvägar ska beaktas enligt miljönämndens beslut den 10 maj 1994. Då det med
hänsyn till säkerheten är möjligt ska starter och landningar förläggas så att belastningen längs flygvägarna utjämnas. Hoppfinaler ska flygas på lägst 2000 meters
höjd. Undantag från detta medges för en final per dag. Fallskärmshoppare ska
iaktta tystnad då de är luftburna.

Punkt 3

Vårgårda Flygplats AB ska för de verksamheter som regleras i punkt 1 senast den
15 mars varje år till Myndighetsnämnd bygg och miljö i Vårgårda kommun redovisa föregående års flygdagar, antal starter per dag, total användning av flygvägar,
total bränsleförbrukning och genomförd egenkontroll inklusive utförda ljudmätningar samt kommande säsongs planerade verksamhet.

Punkt 4

Förvaring av brandfarliga varor ska ske enligt gällande lagar, förordningar och
tillämpningsföreskrifter. Försiktighetsmåtten skall gälla till 31 december 2014 och
omprövas med början i oktober 2014.

Kontakt
Info - generella frågor
info@hoppafallskarm.nu

Kurser

kurs@hoppasallskarm.nu

Uppvisning

0708-50 83 50
uppvisning@hoppafallskarm.nu

Foto: Sören Tohlin

Tandemhopp

Styrelse
2013
Ordförande: Sofie Larsson
ordforande@hoppafallskarm.nu
Chefsinstruktör: Robert
“Robban” Alasuutari
ci@hoppafallskarm.nu
Kassör: Martin Eliasson
kassor@hoppafallskarm.nu

info@tandemhopp.se
www.tandemhopp.se

Ledamot: Sigrid “Siggan” Johansson
Ledamot: Magnus Våge

www.hoppafallskarm.nu

Suppleant: Elin Enehed
Suppleant: Peter Björkman

