
Nytt svenskt rekord - SM i Indoor
Skydiving 2021
I helgen avgjordes det femte Öppna Svenska Mästerskapen i Indoor
Skydiving och laget Kwansta Kwattro lyckades sätta nytt svenskt rekord i
VFS, Vertical Formation Skydiving.

Öppna Svenska Mästerskapen i Indoor Skydiving arrangerades för femte året i helgen av
Svenska Fallskärmsförbundet och Bodyflight Göteborg. De nya svenska mästarna i Indoor
Skydiving korades i tävlingsgrenarna Formation skydiving och Vertical Formation Skydiving
(VFS).

Svenskt rekord

Årets tävling bjöd på spänning och ett av lagen stod ut extra. Kwansta Kwattro från Skånes
Fallskärmsklubb var regerande SM-mästare före tävlingen och med två SM-guld i bagaget var
de förhandsfavoriter. Laget lyckades inte bara vinna SM-guld utan även sätta ett nytt svenskt
rekord med poängen 20,2 i snitt för tio flugna rundor. Tidigare svenskt rekord låg på 18,5 och
sattes i Tjeckien 2020.

Det är väldigt kul att äntligen kunna tävla igen och självklart är det extra kul att få göra det i
"hemmatunneln" Bodyflight Göteborg. Med SM-guld och nytt svenskt poängrekord ser vi starkt
på framtiden och tävlingar utanför Sverige, säger Johan Svensson från Kwansta Kwattro.

På en hedervärd andraplats flög Blockbuster VFS från Fallskärmsklubben Aros in med ett snitt
på 14,9 poäng.

Tävlingen

Totalt tävlade 24 personer om att vinna titlarna i de olika kategorierna. De tävlande kommer
från hela Sverige och representerar många av landets fallskärmsklubbar. De bästa lagen i SM
motsvarar landslagsnivå och tävlar även på internationell nivå.

I grenen Formation skydiving fanns ett starkt startfält bestående av lagen Echochamber och
Edge från Stockholms Fallskärmsklubb samt Aurora från Linköpings Fallskärmsklubb.

Echochamber ledde tävlingen från start till mål och flög ihop ett snitt på 25,3 poäng.
Echochamber kunde därmed lägga ytterligare ett SM-guld till samlingen. Lagets fjärde i Indoor
Skydiving. På andra plats flög Aurora in med 19,8 poäng i snitt.

– Tävlingen var lyckad och vi är så glada över att vara med och arrangera SM för femte året i
rad tillsammans med Svenska Fallskärmsförbundet. Det är väldigt roligt att få hjälpa till att
uppmärksamma Indoor Skydiving som är en otroligt rolig och krävande sport, säger Micha
Velasco, VD för Bodyflight. 

Totalt tävlade 24 personer om att vinna titlarna i de olika kategorierna. De tävlande kommer
från hela Sverige och representerar många av landets fallskärmsklubbar. De bästa lagen i SM
motsvarar landslagsnivå och tävlar även på internationell nivå.



SM hölls i vindtunneln på Bodyflight Göteborg som är Sveriges högsta vindtunnel.
Flygkammaren är 4,3 meter i diameter och 24 meter hög, där de åtta nedersta metrarna är av
glas så åskådare kan se de tävlande flyga. 

– Tävlingen är precis densamma som vid fallskärmshoppning, men tack vare vår vindtunnel
kan publiken se allt som händer med bara glasväggar mellan sig själva och de tävlande. Vi
hade fullt hus här i helgen och det märks att samhället har öppnat upp, säger Micha Velasco. 

Mästerskapen är en öppen tävling vilket betyder att även andra nationer än Sverige kunde
anmäla sig för att kvalificera sig inför EM och VM. Villkoren för att ställa upp i en svensk
mästerskapstävling och kunna erhålla RF:s mästerskapstecken kräver att deltagarna har aktiv
fallskärmslicens.
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Bodyflight har två av världens högsta vindtunnlar som finns i lokaler i Bromma och Göteborg,
och som sedan starten 2015 haft över 200 000 besökare. Här jobbar Sveriges bästa
certifierade instruktörer. 

Bodyflight är en adrenalinfylld aktivitet där besökarna får känna på hur det är att flyga, på ett
säkert sätt. Bodyflight är en upplevelse för alla och passar privatpersoner (från tre år), som
aktivitet på företags- och andra gruppevent och för professionella fallskärmshoppare som kan
öva formationer och teknik i vindtunnlarna. 

Bodyflights aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs mer på www.bodyflight.se 
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