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VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖFSK 2017
STYRELSEN
Efter lång och trogen tjänst så slutade Håkan Göransson som controller (“kassör”) och Håkan
Schwartz axlar numera manteln. Therese Bergman går dock vid sidan om för att kunna ta över så
småningom.
Sponsorarbetet tar fart och vi får in en hel del medel vilket är mycket välkommet.
Ekonomin har som tidigare år varit upp och ned. Extra möten hölls för att diskutera hur vi får ihop
pengar. Styrelsen tog beslut om att uppta ett banklån om 250 000 kr för att styra upp ekonomin.
Säljtävlingar genomfördes, bland annat för stödmedlemmar och för sponsring.
Styrelsen åkte även i år på en helg till Trekilen för att planera kommande året och utvärdera.
Ny hemsida
Vi började planera klubbens 60-års jubileum.

HOPPNING
Hoppligan 2017
1. Håkan Schwartz 90
2. Adam Clareus 82
3. Stefan Hillblom 64
4. Robert Hansson 70
Elevhoppligan 2017
1. Malin Isaksson 24
2. Thomas Östensson 23
3. Emil Selin 15
Totalt 980 hopp
Styrelsen beslutade att flygplanet inte lyfter med färre hoppare än 6 i planet. Kalkyl togs fram och där
räknades det ut hur mycket man måste slotta om man bara är 5 hoppare och vill göra en lift ändå.
I-schema och P-schema skapades med gott utfall, lättare att få en överblick över hur hoppning kan
ske.
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TÄVLING
Under 2017 har Henrik Anderson deltagit i SM och kom på 4:e plats. På ISSA World Series Illertissen i
Tyskland kom han på 12:e plats och på världscupen landade han på 9:e plats.

CHEF INSTRUKTÖRENS

PUNKT

Utbildning
Under 2017 utbildades första eleven i Östersunds Fallskärmsklubb i utbildningsformen SFU. Försöket var
mycket lyckat. Därför fattade styrelsen beslutet att byta utbildningsform till SFU. Vi har i dagsläget kvar ett
par elever i konventionell utbildning. Den ena har endast ett fåtal hopp kvar och de andra har haft ett
långt uppehåll så det är aktuellt med en helt ny utbildning.
Under året har även fyra nya hoppmästare utbildats, två nya hoppledare och en AFF-instruktör och en
kalottinstruktör.
Incidenter
Under 2017 har vi haft några incidenter då vi hoppat i förhållanden som inte varit helt optimala men inte
dåliga. Gemensamt för dessa incidenter är att hopparna landat i turbulens och inte intagit
fallskärmsställning varvid man gjort illa sina fötter.
Vi har även haft ett antal utelandningar där allt gått bra förutom vid ett tillfälle då hopparen fick använda
sin reserv och landade därefter i träd. När denne rasade ner ådrog han sig skador i rygg och bröstkorg.

UPPVISNING
Inga uppvisningar genomfördes 2017 förutom Tomtehoppningen.

EVENT/AKTIVITETER
Årsmötet 18 mars blev en lagom tillställning. Utmärkelser delades ut och till middag beställdes pizza.
1 april var det safety-day.
22-30 juli det årliga myggbugit gick av stapeln.
27-29 oktober åkte styrelsen till Trekilen för att ha kick-off och planera det kommande året.

TANDEMGRUPPEN
Lars Eklund ny TI i klubben, hann genomföra 15 tandem innan han bröt tummen på cykel. Nya tag
2018. Totalt gjordes 58 tandem, inte alls så många som vi hade budgeterat för.
Ny tandemcypress köptes in.
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Malin Eriksson tog över tandemansvaret och tillsammans med tidigare ansvarig Therese skapades
rutiner och dokument för att underlätta för tandemvärdar/värdinnor. Arbetet pågår än för vissa
rutiner och alla frågetecken är inte rätade ännu.

MATERIEL
Ny elevrigg med kast-iväg och cypress införskaffades. Även nya hjälmar, googlar, overaller och
höjdmätare beställdes för elevhoppning. Krutis rensades från gammal materiel, möblerades om
och rigghängare införskaffades för att lättare hålla ordning på riggarna samt se till att de inte
hamnar på golvet. Vi fick möjlighet att hyra en rigg från SFF och anmälde intresse för detta. Avtal
och leverans är planerat under 2018.

ANLÄGGNING
Dörren på klubbstugan byttes ut och altanen revs med buller och bång. Uteplatsen vid entrén till
Krutis revs och arbete har påbörjats med att lägga stenplattor. Taket på baracken lades på igen men
är inte helt klart.

MARKAN
Tobias Holtan hade ansvaret över markan under året.

MILJÖ
Ny infiltration till trekammarbrunnen fixades med hjälp av Göran Haraldsson från flygklubben.

FLYG
Stabben på flygplanet byttes och eftersom propellern dömdes ut så tvingades vi köpa en ny. IXK fick
punktering på Orrweekend. Vi trodde att magneten på flygplanet var trasig men det visade sig att det
var en tändkabel som var felaktig.
En ny flygplans-gps inhandlades och den har varit till stor hjälp. Dock har det visat sig att cigg-uttaget
inte fungerar som det ska.
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