Navn: Magnus Kaiser,
Klub: West Jump
Antal spring – 1200 spring og laver 450 grader drej
Skærm: Comp Velo 84
Har haft en springpause over vinteren grundet en skuldeskade, men regner med at komme stærkt igen
når sæsonen starter op.
Har deltaget i Swoop Projekt 2016‐2018 o i den forbindelse konkurreret i DISL 16 og Pink Open 17 og 18.
Vandt Guld overall i B‐rækken i 2017 og Bronze i Distance A‐rækken 2018.
Jeg kan kun ansøge om deltagelse af i SP Camp nr. 2 i Tjekkiet da jeg pga. skulderoperationen er groundet
indtil medio april og dermed kun knap vil kunne nå med.
Men jeg ønsker ikke at presse citronen på nogen måde, så heller tage den lidt med ro.
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Navn: Ahmad Rahman
Klub: OFC
Antal spring: Ca. 1500
Skærm: Velo comp 84
Erfaring
 Swoop Projektet: 2015,2017,2018
 DM: 2013 ,2014, 2015, 2017, 2018
 2013 Guld i c rækken
2015 Guld speed, bronze distance, bronze Zone acc. Overall 3 plads. C‐rækken
 2017 Sølv overall, guld i speed, guld i distance. Sølv i Zone acc. B‐rækken
 2018 Overall 5 plads A‐rækken
Mål for deltagelse 2019.
Jeg deltagelser i camp 2 i Klatovy.
Jeg søger SP2019, som en del af min træning hen i mod DM 2019. Det er super fedt med coaching på så
højt niveau og i verdensklasse.
Jeg vil gerne være CP udtjekker i 2019, og med den undervisning jeg erfaremig, kan jeg give nye springer
på skærmflyvningskruser den nyeste teknik videre.
Så er der ingen tvivl om at SP har en speciel ånd god stemning og sammenhold man ikke kan undvære.
Så vil jeg gerne være bland top 3 i A‐rækken i 2019
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Navn: Jesper Hestehave Pedersen
Klub: NJFK
Alder: 37
Antal år i faldskærmssporten / swoop: 15/4
Skærm: tidligere Airwolf 79 / Nu Leia 77
Antal spring 2500ish
Jeg søger hermed swoop projektet 2019, fordi at jeg er klar til at give den gas i 2019, efter en pause fra
swoop projektet i 2018. Jeg har søgt en sponsor i 2019 og jeg har fået mit arbejde til at sponsorere en ny
Leia til mig. Jeg har allerede planlagt den første trænings camp som bliver i USA, den sidste uge i Marts.
Jeg forestiller mig at deltage i Nordic Open og Pink Open 2019
I 2018 holdt jeg et stille år med ca. 150 spring, og kun en enkelt camp i Klatovy, for at ”vedligeholde” mit
niveau. I år går jeg all in, jeg har enda været så heldig at få en sponsor til at investere i en ny
swoopmaskine (Leia Hybrid 77) til mig, så jeg er klar til at give den gas i år. Jeg har allerede planlagt den
første træningscamp inden projektet officielt starter, nemlig i slutningen af marts hvor jeg tager en uge til
USA og træner med Nicholas Batch. Jeg vil deltage i diverse træningscamps og konkurrencer i år, blandt
andet DM, Nordic Open og Pink Open. Det næste store mål for mig er, at komme op på det næste niveau
hvor jeg kvalificerer mig til, og deltager i VM i Swoop.
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Navn: Jesper Mikkelsen
Klub: HFK
Antal spring: 2100+
Skærm.: Gangster 90
Erfaring.: Har deltaget i swoop‐club som PeterK afholdte hos Qklub, udover dette har jeg ingen erfaring.
Har holdt pause med swoop i en 5‐7 års tid, og er nu igang med at starte op igen.
Mål.: Jeg har valgt at søge Swoop Projektet for at løfte mit niveau, og træne med andre ligesindede
piloter. Mit mål er at komme i top 3 til DM 2019, naturligvis ud af 4 deltagere ;0)
Jeg har tidligere deltaget ved DM og DFU Open i 4 way som videogrip, dog aldrig indenfor Canopy piloting.
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Navn: Thomas Andersen
Klub: Aversi Faldskærms Club
Antal spring: 250
Skærmtype: Volt 170
CP erfaring: Ingen konkurrencer indtil videre ‐ 3 skærmflyvningskurser.
Mål: Første delmål er bare at prøve at deltage i en konkurrence.
 Masse skærmflyvningskurser.
 Startede på static line 2013 og har elsket at flyve skærm fra første gang, var lidt længe om at få
mit C men har det sidste år haft 125 spring.
 Begynder at kunne nyde farten i mine landinger vil gerne lære at beherske og bruge den.
 Lære at bruge min nuværende skærm til sit yderste så jeg kan få noget sjovere.
 Vil gerne flyve så meget som muligt da det er det sted jeg har det bedst.
 Satser på senior pakker i løbet af februar, elsker grej, synes det er vildt sexet og pisse spændende
hvordan det virker.
 Tager til Algarve Christmas Boogie til nytår og håber på en tur i løbet af foråret.
 Planlægger at bruge mine næste ferier på at flyve også hvis jeg kan få det til at hænge sammen og
alle de hop´n pops jeg kan få ind imellem.
 I believe I can fly og jeg vil bare gerne have en masse spring og udvikle mine færdigheder ;)
Vil gerne lære de fulde muligheder min skærm kan tilbyde mig og lære at lege med lidt fart i mine
landinger.
Konkurrencer: DM & Pink Open
Satser på 200+ spring 2019
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Navn: Christian Gufler
Klub: FDK
Antal spring: 2000
Skærm: Comp. Velo 90 / Leia 79
‐ Din erfaring med CP, evt. konkurrencer og resultater.
DM, Klatovy, Swoop Cup Stockholm, Dubai Open
‐ Hvad er dit mål for deltagelse i Swoop Projekt 2019?
Udvikle mig som skærmflyver, starte med Leiaen til CP, top 7 DM
Deltager gerne i camp 1+2 samt DM
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Navn: Mikael Kunzendorf Nissen
Klub: Skydive 2000
Spring: 1350 spring hvoraf ca 1000 er CP spring.
Skærm: Fluid Wing Airwolf 79.
Har deltaget i følgende konkurrencer:
2014: DISL, DM B rækken og Pink open.
2015: DM B rækken og Pink open.
2016: DISL og DM A rækken.
2017: Pink open Klatovy og DM
2018: FLPCA Sebastian, Pink Open og DM.
Bedste resultater:
Nummer 35 overall samt nummer 16 i accuracy pink open 2018.
Nummer 5 til DM overall 2017 samt nummer 6 overall 2018.
Mål med SP2019:
Jeg ønsker forbedre mine evner inden for canopy piloting, primært med henblik på at forbedre mine
resultater i forbindelse med CP konkurrencer og når tiden er til det, deltage i internationale konkurrencer.
Jeg har tidligere deltaget i swoop projekt 2014, 2015 2017 og 2018, og som har været super lærerige
forløb hvor jeg har rykket mig rigtig meget og vil gerne fortsætte denne udvikling i2019.
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Navn: René Hansen
Klub: ØFK
Antal spring: Ca. 2400
Skærm: HK 71 og HK 69
Erfaring
 Swoop Projektet: 2012, 2013, 2016
 Elite projektet: 2014, 2015 og 2018
 DM: 2011 – 2015, 2017 – 2018. Bedste placering i 2018 med 3. plads overall
 Swoop Leauge: 1. plads 2014 og 3. plads 2016
 WC: 2015 og 2017. Bedste resultater 2017: ZA, 30. plads og overall 49. plads
 World Meet: 2014 og 2018. Bedste resultater 2018: Speed, 36. plads og Freestyle, 29. plads
 Pink Open: 2013, 2014, 2016 og 2018. Bedste resultat: 30. plads i 2018
Mål for deltagelse:
Jeg søger om deltagelse i camp 2 i Klatovy.
Jeg søger SP2019, som en del af min træningsplan mod deltagelse i WC i Pretoria, november 2019. Jeg har
grundet arbejdet ikke mulighed for at dedikere mig til nogle faste træningsture i foråret – derfor passer
det utroligt godt at deltage i camp 2 i Klatovy, som optakt til DM og WC.
Derudover synes jeg, at det er fantastisk at være med på disse ture sammen andre der også interessere
sig for Canopy Piloting på konkurrence plan. Med min erfaring inden for faldskærm generelt og især CP, så
prøver jeg at præge ”nye” springere med holdninger omkring sikkerhed inden for CP.
I foråret vil jeg træne i DZDK, da det passer bedre i forhold til mit arbejde og Pink Open er godt til at få
finpudset formen inden DM.
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Navn: Marianne Lisberg
Klub: NJFK
Spring: ca 4000
Skærm: Valkyrie 75 Wingload 2.5 med 15.9 kg bly
Tidligere konkurrencer: DM 2013, 2014, 2015, 2016 og 2018
Pink open 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018
Open nordic championship 2015 og 2016
SSC cup 2015.
World Cup dubai Nov ‐17
Hvorfor jeg skal med på swoop projektet 2019
Fordi jeg stadigvæk er awesome ;‐).
Jeg har været med på swoop projektet de sidste par år og føler at det har udviklet mig meget som
springere, specielt det sidste 2 år.
Swoop projektet er en god måde at komme afsted på camps sammen med en gruppe andre piloter. Det
har været nogle gode folk der har været på projektet de sidste par år. Et godt sammenhold, tilpas med
drillerier og god opbakning når man har nogle dårlige dage.
Jeg begyndt på 450 graders drej sidste år og var som ventet meget ujævn og brugte meget tid på at lære
drejet at kende. Det vil jeg gerne arbejde videre med i år
Jeg vil prøve at komme afsked på 2‐3 trænings turer og 1‐2 konkurrencer udover dem vi deltager i med
projektet.
Jeg har et arbejde med weekend vagter og vagter i helligdage, så min deltagelse på camps er afhængig af
at jeg kan få fri, men det har ikke været noget problem de tidligere år.
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Navn: Erik la Cour
Klub: OFC
Spring: 549 spring
Skærm: Katana 120
Øver på straight ins ‐ har nogenlunde fat i det. Vil gerne videre til 90´s og 270´s
Mål med deltagelse at lære swoop i 2019 ‐ og deltage i et stævne!

Min motivation for deltagelse i Swoop projekt 2019, er at blive rigtig god skærmpilot. Jeg er sikker på at
den læring jeg får i projektet kan bære mig frem til at jeg kan deltage i en passende klasse til DM, samt at
den øgede viden kan jeg bruge som instruktør. Jeg har over 600 spring, min hjemmeklub er OFC. I 2019 vil
jeg trække en fod i ponden i et swoop ‐ uden at ødelægge mig selv på vej dertil.
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