
INFORMATION INFÖR TANDEMHOPP

I det här dokumentet hittar du information om vad som kan vara bra att tänka på innan
hoppet och hur hoppet går till, samt hur du hittar till oss på hoppdagen. Om du inte har bokat
tid för hopp gör du det genom att ta kontakt med tandembokaren via telefon eller mail.

Att tänka på innan hoppet
Innan du hoppar ska du fylla i en hälsodeklaration. Det är bra om du tittar på den i förväg
och kontaktar oss ifall det råder några tveksamheter. Har du inte redan fått
hälsodeklarationen så hittar du den på vår hemsida, under tandemfliken. Vid hoppet
rekommenderar vi någon form av oöm, heltäckande, varm och bekväm klädsel, exempelvis
en träningsoverall. Stabila skor av typen joggingskor är att föredra. Övrig utrustning och
klädsel tillhandahåller vi. Om du bär glasögon är det inga problem.

Vägbeskrivning
All hoppning bedrivs på Skärstad flygfält, strax utanför Motala. Från Linköping: Kör väg 34
mot Motala. Sväng vänster mot Fornåsa. Passera skylten ”Varv 7”. Sväng vänster vid skylten
”Varv 6”. Sväng höger mot ”Flygbana”. Kör sakta på grusvägen för att inte störa hästarna.
Ytterligare vägbeskrivningar finns på vår hemsida.

Vädret
Fallskärmshoppning är en väldigt väderberoende sport, och vädret är sällan så förutsägbart
som man skulle önska. Tandemhoppet ställs in om det blåser för mycket eller är heltäckande
moln, då bokar vi om din tid.

Ring alltid vår hoppledare innan du åker hemifrån på nummer 0760 05 11 86 för att stämma
av läget. Var vänlig, tänk på att det är mycket svårt för oss att dagarna innan uttala oss om
vädersituationen inför en hoppdag.

Hoppet
Väl framme hos oss är det dags att hoppa fallskärm! Var gärna där i god tid, och förutsatt att
du inte har dagens första tid kommer det finnas folk i luften att titta på. Hos oss finns det gott
om utrymme, så ta gärna med dig släkt och vänner samt en bit mat, så blir det en trevlig
utflykt. Du behöver dock inte vara där förrän på bokad tid. Väl där får du lämna in
hälsodeklarationen och frifallsfotointyget samt betala med kort eller ditt presentkort.

I Linköpings Fallskärmsklubb har vi alltid som mål att hoppa från 4000 meters höjd! Men
rådande väderförhållanden kan i enstaka fall göra att vi tvingas hoppa från lägre höjd. Vi
hoppar dock alltid från minst 3000 meter och upplevelsen blir densamma. Det tar mellan 20
och 30 minuter för flygplanet att nå dit, så se till att njuta av utsikten. Väl uppe öppnas dörren
och ni faller fritt i runt 200 km/h tills ni når 1500m. Där vecklas fallskärmen ut och ni svävar
ner mot marken.

Har du köpt till foto och video så hoppar en kameraman med dig och filmar och fotar hela
frifallet på nära håll

Avbokning
Eftersom vi ofta har fullbokade dagar vill vi gärna att eventuella avbokningar sker i god tid,
så att vi kan låta andra hoppsugna passagerare ta över tiderna. Vid avbokning mindre än en
vecka innan hoppet utan giltigt skäl faktureras en avbokningsavgift på 500: Varmt välkomna
till oss på Linköpings Fallskärmsklubb!


