Information från TK
SSFF styrelsemöte nr.7 2021-09-30

• TK ingår i FSF Tävlingsgrupp
• FSF projekt för att utveckla idrottsliga med fokus
på bredd och tävling hos grenförbunden.

TK och
Flygsportförbundet

• FSF har arbetshelg 7-11 oktober och då är det
tänkt att projektet ska startas.

• TK har sökt projektstöd hos FSF
• Projekt med fokus på att öka tävlingsverksamhet
på bredden 2021.
• TK/SSFF har fått 50 tkr.
• Det måste göras en plan för utförande enligt krav
och ramar för projektet under Q4-2021 och
genomföra projektet till Q3-2022.
• Rapportering ska göras och godkännas för att få
behålla bidraget.

• CIVL har jobbat febrilt för att genomföra FAIsanktionerade tävlingar trots restriktioner.

CIVL

• PWC i Paragliding XC har genomförts
• Flera nationella ligor har genomförts
• PWC och VM i pricklandning har genomförts
Läs mera på FAI Hang Gliding and Paragliding
Commission (CIVL) | World Air Sports Federation

• NHPC hade möte i samband med Nordic Open
i Pedro Bernardo i början av September.

NHPC

• Island blir värdland för Nordic Open 2022.
• Förfrågan till olika arrangörer har gått ut.
• Se bilagor:
• Invitation to bid for NO 2022
• Selection criteria for NO 2022

• NHPC planerar att ta beslut senast december
2021.

Nya rekordansökningar
• Patrik Nietlisbach

Rekord

•

2021-05-24

•

Fri Distans tur och retur

•

57,5 km

•

Godkänt av TK och FSF

• Gillis Bengtsson
•

2021-08-04

•

Fri distans tur och retur

•

80,7 km

•

Validering pågår

• Dan Girdea
•

2021-09-15

•

Hastighet triangelbana >25 km

•

39,8 km/h

•

Validering pågår

• Swepool 2021 består av
• Johanna Hamne
• Victor Bergelin
• Dan Girdea

Swepool

• Magnus Eriksson
• Andreas Alexandersson
• Gillis Bengtsson

• Hur gör vi 2022?
•

Någon idé med Swepool?

•

Idé att forma Swepool annorlunda?

•

Kan vi möta RF och FSF idé och strategi?

•

Finns ekonomiska medel?

•

Vad kräver vi tillbaka?

VM 2021 går i Loma Bola, Sierra de San Javier, Tucuman,
Argentina, 31 Oct-13 Nov 2021

Landslaget
och
VM 2021

Magnus Eriksson blir enda tävlande
Arrangören meddelar att tävlande till VM har lättnader att
komma in i Argentina, men en hel formulär och processer
att ta oss igenom.
Osäkert om ni kommer att medverka.
Läs mera på 17th FAI World Paragliding Championship |
World Air Sports Federation

Sverige Cup Ålleberg, 13-15 augusti
16 piloter registrerade
Tävlingen avbröts efter fyra starter från vinsch på grund av
turbulens och stark vind.

Sverige Cup 2021

En incident med kravatt och inslag vid start utan personskador
(dansk pilot).
En incident med ”linslack/linbrott”, som resulterade i frontinslag
och nödskärmskast nära mark och armbåge ur led (dansk pilot).
Tävlingen följde FAI sekt.7 och hade Task- och Security
Committee.
Läs mera på https://airtribune.com/sc_falkoping2021/pilots

Nordic Open 2021med NM och SM
Pedro Bernardo, Spanien
29 augusti – 4 september
27 svenska piloter, av 118, till start

NM och SM

Bäste svensk totalt blev Håkan Lindqvist, 11 plats totalt, 7 plast i NO och
Svensk Mästare.
Johanna Hamne segrade bland damerna i alla tre tävlingarna NO, NM och
SM.
Resultat på https://airtribune.com/nordic-paragliding-open-pedrobernardo-2021/results

Under tävlingsdagarna samlades svenska piloter för briefing innan start,
ledd av Magnus Eriksson, i ett led att utveckla bredden bland
tävlingspiloterna.
Ett seminarium i Tävlingsutveckling genomfördes efter halva tävlingen där
flyg analyserades, diskuterades och piloter fick chans att dela med sig och
ta lärdom av varandra, se bilaga ”Tävlingsutveckling”.

PM

Klubbtävlingar
Klubbtpiloter
Acro
Accuracy
PM

Vi har fått in ansökan om rekord
FAI rekordregler för PM ligger under CIMA, som KSAK tillhör i
Sverige
Vi har ingen erfarenhet i rekord för PM
Vi behöver någon, som vill ta tag i rekord för PM
Vi behöver någon, som jobbar med tävling och träning inom PM

Fråga runt rekord generellt:
Ska vi ta betalt för validering av rekord?

ACCURACY
Verkar bli allt mera populärt internationellt
Enkel tävlingsform där vi även har arenor för i Sverige
Något vi ska försöka få igång klubbarna på?

