
 

Välkommen till Fallskärmsklubben Aros! 
 
 

Fallskärmsklubben Aros är en ideell förening med ca 150 medlemmar. Vi har vårt hemmafält 

på Johannisbergs flygfält i Västerås. Där finns sovplatser, kök, bastu, dusch, grillplats m.m. 

Vi har ett stort och bekvämt flygplan av typen Cessna 208 Supervan, som snabbt och 

bekvämt tar oss upp till uthoppshöjd. Under kommande säsong kommer vi att utbilda ännu 

fler som kommer få göra sina livs första hopp och få uppleva något av det roligaste man kan 

göra, nämligen att hoppa fallskärm! Vi hoppas att du kommer att vara en av dem! 

Nedan följer lite information om den kurs i fallskärmshoppning som du visat intresse för. Har 

du ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss i elevgruppen. 

 
Grundutbildning 

Vi erbjuder en modern utbildning, sk AFF-kurs (Accelerated Free Fall). Efter totalt 10 

godkända hopp samt en vidareutbildning där du ska göra 4 stycken godkända hopp med en 

hoppmästare, för att få lov att hoppa med andra i grupp, sen är du klar! Hur lång tid kursen 

tar beror på vädret och dig själv, men några veckor brukar ofta räcka. Kursen består av två 

delar, grundutbildning med teori som är schemalagt enligt kursdatum och därefter själva 

fallskärmshoppen. Se till att du har ledig tid till att göra dina hopp, vi rekommenderar att du 

avsätter minst 10 heldagar till att börja med. Se i våran kalender på hemsidan för att se vilka 

dagar som passar dig. Vi hoppar dom flesta helger och röda dagar, samt hela veckor under 

högsommaren. 

I utbildningen ingår fullständig grundutbildning och studiematerial. Du kommer att få lära dig 

allt du behöver för att göra dina första hopp. Det innebär bland annat allt ifrån teoretiska 

kunskaper om fallskärmens konstruktion, vindens påverkan m.m. till praktiska övningar som 

simulerar att hänga i fallskärmsselen och träna för nödsituationer. Du kommer även att få lära 

dig hur du packar din fallskärm, redan från första hoppet kommer du nämligen att få packa 

den själv, under ledning av en instruktör. 

 
Kursupplägg 

Den teoretiska grundutbildningen genomförs i klubbstugan under totalt 4 dagar, vanligtvis 

sker det första hoppet under sista teoridagen. I och med detta har du påbörjat din 

utbildningsplan och du tar sedan hoppen under resten av veckan (förutsatt att vädret tillåter). 

Mera exakta tider och upplägg för kursen kommer du att få av din kursledare vid kursstarten, 

men räkna med långa intensiva dagar. Icke godkända hopp/omhopp ingår ej i den ordinarie 

kursavgiften, I kurspriset ingår ETT försök på varje utbildningsnivå, vid underkänt hopp 

krävs betalning av omhopp INNAN du går upp på nästa hopp.  Behov av detta hanteras av 

Per Lindblad som kommer att vara närvarande/den av deltagarna under kursen. Vanligt är att 

man gör om några hopp men det varierar så klart från person till person. 

 
Frifallsdelen börjar med AFF Nivå 1 och du hoppar tillsammans med två frifallsinstruktörer, 

AFF-instruktörer, men har din egen fallskärm. Totalt gör du 14st hopp under 

utbildningsplanen enligt en stegrande utvecklingskurva. Hoppningen är uppdelade i 5 block 

http://fkaros.se/index.php?page=25


och du börjar med grunderna och vad som krävs för att du på ett säkert sätt, ska klara av ditt 

första fallskärmshopp. Du har då med dig AFF-instruktörer som instruerar och hjälper dig i 

frifall. När du senare kommer över till att träna mera på tekniker och att förflytta dig i luften 

hoppar du tillsammans med en hoppmästare, som arbetar mera som en coach under frifallet 

och ensamhopp. Du får träna på att hoppa tillsammans med andra och avslutningsvis gör du 

en frifallsexaminering och får kvittera ut din A-licens. De 10 första hoppen enligt 

stegringsplanen finns i kursboken och de sista 4st får du den senaste upplagan av på papper 

under kursen. 

 
Kursavgiften 

Hela kursen kostar 13.700kr som betalas av Idrottsveteranerna. 

 
Försäkring 

Som fallskärmshoppare i Svenska Fallskärmsförbundet är du försäkrad. Försäkringsbrev 

hittar du på www.sff.se, men du kommer även att få en kopia vid kurstillfället. 

 
Vilka kan hoppa fallskärm? 

I Sverige måste du vara över 15 år och fullt frisk för att få hoppa fallskärm, detta intygas med 

ett läkarintyg. Blanketten för läkarundersökningen finns att ladda ner från vår hemsida under 

lär dig hoppa / introduktion / Blankett. Läkarundersökningen kan göras hos till exempel Flyg- 

och Dykmedicinskt Centrum, på Sabbatsberg eller hos vårdcentral och husläkare.  

Av säkerhetsskäl har vi en viktbegränsning på 105kg för den utrustning vi har idag. Har du 

medicinska frågor rörande hoppning går det bra att kontakta fallskärmsförbundets 

förbundsläkare forbundslakare@sff.se . 

Du kan även söka på nätet efter flygläkare på transportstyrelsens hemsida för att hitta en 

läkare nära dig. Självklart går det bra med vilken läkare som helst men oftast kan flygläkare 

svara lite bättre på frågor etc. Se dock till att dom har utrustning för att ta alla prover som är 

nödvändiga för just dig. 

 
Läkarundersökningen 

• Lika god syn som till körkort krävs för att hoppa. Ta med dig de linser och glasögon du har 

till undersökningen! 

• Från och med 40 års ålder krävs EKG-undersökning. Tips är att vända sig till Dyk och Flyg 

Medicinska på Sabbatsberg i Stockholm, som har bra priser 08-6906362 alt till din 

vårdcentral. Vissa läkemedel (t.ex. insulin, Waran, alla sorters psykiatriska mediciner inkl. 

antidepressiva piller) är förbjudna vid fallskärmshoppning och vissa sjukdomar (t.ex. 

epilepsi) medför alltid hinder för fallskärmshoppning. Preparat på dopinglistan är ej 

godkända 

http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_40082/cf_394/1312_Dopinglistan_2014v4.PDF 

• Missbruk - nej tack! Reglerna är hårda här. Om du tidigare har använt narkotika eller 

missbrukat alkohol så måste du ha ett intyg från t.ex. behandlingsassistent, läkare eller 

socialsekreterare om att du varit drogfri de senaste två åren, varefter du kanske får dispens för 

att hoppa. Pågående missbruk accepteras aldrig! 

• Läkarundersökningen är giltig i 12 månader. 

http://www.sff.se/index.php/fakta-for-hoppare/forsakring
http://fkaros.se/upload/files/blankett_for_lakarundersokning_for_fallskarmshoppare.pdf
mailto:forbundslakare@sff.se
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Certifikat-och-utbildning/Flygmedicin/Sok-flyglakare1/
http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_40082/cf_394/1312_Dopinglistan_2014v4.PDF


 
För att få hoppa krävs att du får godkänt på läkarundersökningen, samt klarar dom teoretiska 

och praktiska proven i slutet på grundkursen. Vid ett misslyckat prov, görs en utredning om 

hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig klara ett omprov. Vid upprepade misslyckanden 

underkänns du på hela kursen. Vid ett sådant beslut kan en del av kursavgiften återbetalas, 

avräknat kostnader för dom delar av kursen som du deltagit i. 

 

 
Inför kurstarten 

Kursen innehåller en hel del teori och för att vara väl förberedd skall du ha läst boken Hoppa 

Fallskärm som du kommer att få med post. Svara på frågorna som finns i slutet av boken sid 

200-204. Kursledaren samlar in svaren vid kursstarten, så skriv ner dem på ett papper eller 

maila in dom till elevansvarig på kurs@fkaros.se. 

Inför kursstart skall du även ha läst SFF Grundläggande Bestämmelser. Dessa finns att ladda 

ner på http://sff.se/phocadownload/SBF-regler/SBF.pdf, du behöver bara läsa igenom kapitel 

402. Om du inte har fått en kopia av dessa tillsammans med boken så kommer du få en vid 

kursstarten. 

mailto:kurs@fkaros.se
mailto:kurs@fkaros.se
http://sff.se/phocadownload/SBF-regler/SBF.pdf


 

Ta med till klubben 

Du kommer under utbildningen att få låna den utrustning som behövs för att hoppa. Det du 

skall ta med själv är skor och handskar, samt oömma och varma kläder, då vi kommer att vara 

ute mycket. En "buff" eller tröja med hög krage är skönt att ha när man hoppar, speciellt för 

den som hoppar under våren och försommaren. 

 
 

 

*(vänster) Sula som INTE ger så bra skydd för hälen eller stöd för vristen. 

*(höger) 2 par bra skor med bra stöd och dämpande sula utan hylsor eller hakar 

 
När vi hoppar fallskärm vill vi skydda fotleden genom att ha ett par bra skor som stabiliserar 

Ta med höga skor med dämpad sula eller sportskor med bra dämpning som 

kompletteras med fotledsskydd. Det finns många olika modeller som är bra, tänk bara på att 

det inte får finnas några hyskor eller annat som linor kan fastna i på skorna. Fördelen med att 

ha ett par höga stadiga skor är att du fortsätter använda dom efter kursen och minskar risken 

för fotledsskador, även när du inte är elev längre. Två tips på affärer med bra sortiment är 

www.terräng.se och www.kangspecialisten.se men även Nike, Salomon och Adidas har bra 

"MID" höga vandringsskor som är lätta, smidiga och bra för hoppningen. Fördelen med att 

investera i ett par bra skor, är att du kommer fortsätta skydda dina fotleder under din 

hoppning, även efter att du blir licensierad hoppare. Fotledsskydd har en tendens att bli 

liggande på hyllan. 

 

 
 

http://www.terräng.se/
http://www.kangspecialisten.se/


En bra gymnastiksko kan kompletteras med Fotledsskydd 

 
Handskar skall värma, vara smidiga och ha ett bra grepp. Under den varma delen av 

sommaren passar basebollhandskar bra och när det är lite kallare rekommenderas isolerade 

längdåkningshandskar med bra grepp, även ridhandskar brukar fungera bra. I närheten av 

klubben ligger även Uffes Hopp Shop, som har det mesta du kan behöva, under både din 

elev- och fallskärmskarriär. Vanligtvis håller Uffes extra öppet någon gång under kursen så 

du har möjlighet att titta/prova/fråga och köpa utrustning, direkt i butiken. Man behöver dock 

inte köpa nya grejer utan ta med det du har hemma till kursen och visa för kursledaren, så 

hjälper dom er att se vad som passar bäst. 

 
Under kursen går det bra att sova över på klubben och vi har reserverat sovplatser till er. Vi 

sover i enkla sovbaracker eller tält om FHM rekommendationer inte ger tillträde till 

sovbarackerna. Ta med sängkläder, kudde och sovsäck eller täcke. Vi har även en 

gemensam dusch och bastu, så glöm inte att ta med handduk. 

 
Att övernatta på klubben är kostnadsfritt och som elev har du fri tillgång till alla våra 

faciliteter. Mat brukar finnas att köpa i vårt lilla café men det går även bra att ta med egen 

mat och värma eller laga i vårt kök. På kvällen brukar vi laga något gemensamt alt. grilla eller 

åka in till Västerås för att äta. Under denna kurs kommer Idrottsveteranerna att svara för 

maten. 

 
Att ta med till första kurstillfället: 

• Godkänt läkarintyg 

• Boken ”Hoppa Fallskärm” & mini-SBF (om du 

fått den) 

• Svar på frågorna från boken 

• Skor med dämpande sula och vriststöd 

• Smidiga handskar med bra grepp 

• Sovkläder, lakan, sovsäck, kudde, hygien-, 

dusch- och bastuartiklar 

• Varma kläder & ev regnkläder 

 
Hur lång tid tar det? 

Det är tyvärr omöjligt att säga hur lång tid en utbildning tar, allt beror på väder och vind och 

din utvecklingskurva, det är dessutom många nya intryck och känslor att ta in. Svenskt väder 

kan vara lite nyckfullt och med maximal otur så kanske man blir kvar nere på backen en 

vecka i sträck. Vanligtvis hinner man med 1-2 hopp per dag efter grundutbildningen, om 

vädret är fint. För att hoppa måste vi kunna se marken från flygplanet och för dig som elev 

får det inte blåsa mer än 6m/s, under dom första hoppen. På www.fkaros.se/weather kan du 

se aktuellt väder på hoppfältet. 

http://www.uffeshoppshop.se/
http://www.fkaros.se/weather


 

Viktig information angående avgifter vid nytt kalenderår. 

I början av varje nytt kalenderår måste varje hoppare i Sverige (detta gäller både elever och 

erfarna) betala en medlemsavgift till sin klubb och Svenska Fallskärmsförbundet som täcker 

licens och försäkringar. Denna avgift kallas återregistreringsavgift och uppgår för närvarande 

till 3 400 kronor för licensierade hoppare. Detta innebär att om du inte hunnit klar din 

utbildning under innevarande kalenderår, men vill fortsätta med din utbildning/hoppning även 

nästa kalenderår, så måste återregistreringsavgiften betalas, trots att det kan vara mindre än ett 

år sedan du gjorde ditt första hopp. 

 
Vad händer när jag har fått min licens? 

Efter kursen får man sitt A-certifikat och man kan hoppa själv eller med sina kompisar i alla 

svenska klubbar samt i de flesta länder runt om i världen. Sommaren är fylld av roliga 

evenemang som man kan vara med på, fortbildningskurser, tävlingar och annat skoj. På 

klubben erbjuder vi möjligheten att hyra 4st fallskärmsutrustningar, lämpade för nybörjare, 

som klubbmedlem i Aros kostar det 80kr per hopp. Det finns även overaller att låna, men 

hjälm och höjdmätare måste du skaffa själv efter utbildningen eller låna av någon kompis. 

Fallskärmshoppning tenderar att bli en tidskrävande sport, om du blir biten, så planera in 

flertalet helger och gärna hoppveckor under sommaren, även efter då du beräknar vara klar 

med utbildningen. Vi är vidare en väldigt väderberoende sport och man blir ofta både fysiskt 

och psykiskt trött under kursen. Våra förhoppningar är att du ska fortsätta vara medlem hos 

oss under många år framåt och inte endast ser kursen som "en kul grej under semestern". 

Fallskärmshoppning erbjuder så mycket mera och vi hoppas att du kommer uppskatta att vara 

del av en förening och njuta av att vara på klubben, för vi söker ständigt fler medlemmar till 

vår trevliga förening. 

Under ditt andra år som medlem i klubben kommer du bli tilldelad arbetsdagar på klubben. 

Alla medlemmar utom förstaårselever gör 2-4 dagars ideellt arbete på klubben, för att hålla 

medlemsavgifterna och hoppriserna nere. Fråga gärna vad du kan hjälpa till med, eller säg 

gärna till om du ser något du själv skulle vilja göra. Som medlemmar är vi alla delägare av 

klubben och dess utrustning, material, lokaler och inte minst flygplanet. Vi har även flera 

arbetsgrupper på klubben man kan vara del av samt så klart styrelsearbete, för den som gillar 

att engagera sig. 

 

Använd gärna våran Facebooksida “Elever: Fallskärmsklubben AROS” för att samåka eller 

hitta skjuts till klubben. Hoppas vi ses snart och om du har några frågor om kursen, 

förberedelser, hoppning eller vad det än kan vara hör av dig till oss. Välkommen till FK Aros! 

 

 
Blue skies/ 

Karl Niva, elevansvarig 

Fallskärmsklubben Aros 

https://www.facebook.com/groups/149980218437671/
https://www.facebook.com/groups/149980218437671/
https://www.facebook.com/groups/149980218437671/


Johannisbergs flygplats 

725 91 Västerås 

 
Klubbstugan/Elevfrågor: 021-12 16 66 

Email: kurs@fkaros.se 

 
www.fkaros.se 

 

 

mailto:kurs@fkaros.se
http://www.fkaros.se/

