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Svenska fallskärmsförbundets verksamhetsplan
Inledning
I denna verksamhetsplan beskrivs mål för 2018. Vidare ges uppdrag och inriktningar för
verksamhetsåret 2017. De strategiska målen har förbundet och lokala klubbar tillsammans
kommit fram till att vi vill nå senast 2020. På vissa punkter har vi en positiv progress att uppfylla
de högt ställda målen. I dessa avseenden handlar det om att fortsätta arbetet och ständigt sträva
efter ytterligare förbättringar.
- Vi har ett väl fungerande kommunikationsarbete med en hemsida och rutiner för
informations- och kommunikationsarbetet i sociala medier. Medlemmarna har högre insyn i
den centrala förbundsorganisationen och får lättare och snabbare relevanta nyheter i
tillgängliga kanaler.
- I vår vision ska vi arbeta mer som ett förbund och bli starkare tillsammans. De under 2015
införda förbunds- och klubbdialogerna är ett viktigt instrument att omhänderta verksamhetsbehov och konstruktiva idéer samt att utveckla samarbetet för att nå våra strategiska
mål.
- Vi är för närvarande (2016) cirka 1550 aktiva fallskärmshoppare i Sverige, vilket betyder
att vi behöver växa med cirka 200 medlemmar under de kommande fyra åren. Tillväxt i
kombination med aktiva klubbstyrelser och medlemmar är det högst prioriterade målet
inför 2018 och vidare mot 2020.
- Vi är idag en frivillig försvarsorganisation i en föränderlig omvärld och med en
Försvarsmakt som ska uppfylla tuffa politiska mål. Detta ställer nya krav på vår verksamhet
att lösa de av försvarsmakten definierade uppdrag inom insats- och hemvärnsorganisationen. Genom en nära samverkan med Försvarsmakten, ska en långsiktig och
förtroendefull relation etableras, för att säkra organisationsstöd och uppdragsmedel för
kompetensutveckling av uppvisningsgruppen, instruktörskåren och den enskilde hopparen.
- Som en frivillig försvarsorganisation skall vi förhålla oss till Försvarsmaktens
värdegrunder. En av den handlar om olagliga droger, vilket inte till fullo inryms i
Riksidrottsförbundet anti-doping reglemente (WADA). För att efterfölja Försvarsmaktens
och idrottsrörelsens värdegrunder ”ren idrott”, kommer förbundet under 2017 och 2018
introducera ett anti-drogprogram i verksamheten med höga krav på rättssäkerhet och
kvalitet.
- Våra tävlande har de senaste åren satt nya svenska och internationella rekord och tagit
internationella medaljer. Det visar att långsiktiga och seriösa satsningar ger resultat. Men
vår tävlingsverksamhet behöver växtkraft genom flera tränande och tydliga avvägningar
med en kombinerad bredd- och toppsatsning inom hoppningens discipliner. Vi är ungefär
200 duktiga, ambitiösa och engagerade tävlande på svenska mästerskapen i de olika
disciplinerna. Men vi är inte 300 som vår vision definierar, vilket innebär att vi behöver bli
fler som aktivt tränar och tävlar, från skojnivå till elit och med vindtunneln som en naturlig
del inom träning och tävling.

- Miljöarbetet går succesivt framåt. Alla fallskärmshopp klimatkompenseras, men vi behöver
hitta andra delar i vår verksamhet där vi kan minska vår miljöpåverkan.
- Vi har ett utbildningssystem som innehåller tre olika utbildningsmetoder (konventionell,
AFF och SFU) för utbildning av nya medlemmar. Här behöver vi tillsammans arbeta vidare
för att utbilda elever effektivt och med en hög säkerhet. Vi måste också värna om att
medlemmarna väljer att utvecklas inom sporten – det gynnar vår tillväxt i alla aspekter: av
nya medlemmar, fler instruktörer och fler tävlande.
- Fallskärmshoppning handlar för många utövare (från färdiga elever till erfarna hoppare)
inte om att starta en tävlingssatsning. För att stimulera att dessa känner mål och mening
med sin fritidsaktivitet och att stimulera vår tillväxt, är konceptet ”coaches corner” ett
strategiskt instrument för att varje hoppdag/tillfälle ska präglas av det aktiva lärandet och
med skräddarsydd coaching för de hoppare som önskar vägledning i den dagliga
hoppverksamheten.

Strategiska mål
År 2020 ska svensk fallskärmssport via lokala föreningar och Svenska Fallskärmsförbundet vara:
 Minst 1700 medlemmar i livskraftiga fallskärmsklubbar
 en idrottsorganisation som med stöd av moderna metoder, kommunicerar professionellt
internt och externt
 en väl fungerande frivilligorganisation som löser de av Försvarsmakten tilldelade
uppdragen inom insats- och hemvärnsorganisationen
 300 tävlande på våra och Riksidrottsförbundets SM-tävlingar, som ska vara synliga för en
bred publik och sponsorer
 fler kompetenta hoppare som tar medaljer och deltar i rekord nationellt och i
internationella sammanhang
 en 100 % miljöcertifierad verksamhet
 en organisation som Transportstyrelsen ser som en verksamhets- och säkerhetsmässig
förebild genom etablering av en säkerhetskultur där utövare inte riskerar repressalier för
handlingar, förbiseenden eller beslut, som står i rimlig proportion till deras erfarenhet och
utbildning.

Svenska Fallskärmsförbundets verksamhet är uppdelad i följande områden:
1.
2.
3.
4.

Övergripande verksamhet
Klubbverksamhet
Tävling
Utbildning

Under övergripande verksamhet sorteras sådana aktiviteter som är uppdrag till förbundsstyrelsen
och kommittéer. Den övergripande verksamheten har som mål att utveckla förbundets
verksamhet och att skapa legitimitet för fallskärmshoppningen i Sverige genom samhälls- och
medlemsnytta.

1. Övergripande verksamhet
1.1 Utveckling av fallskärmsförbundets organisation och verksamhet (styrelsen)
Mål 2018: SFF skall tillämpa moderna former för ledning och styrning av ett idrottsförbund för
att i takt med samhällets utveckling harmonisera med idrottsrörelsen och Försvarsmaktens
ledningsmetoder.
Verksamhet:
-

Översyn av SFF:s former för ledning och styrning av svensk fallskärmssport under två
tillfällen

-

Revidera stadgar och styrande dokument som del av förbundets kvalitetsledningssystem

-

Rekrytera och kompetensutbilda personal till förtroendeuppdragen med stöd av
Riksidrottsförbundet och Försvarsmakten

Uppdrag 2017
A: Utveckla strategier och handlingsplaner för hur SFF och dess klubbar kan skapa hållbar tillväxt.
B: Vidmakthålla kommittén som bevakar, koordinerar och driver flyg och luftrumsfrågor, samt
aktivt söka samarbete med andra grenar i Svenska Flygsportförbundet.
C: Implementera tydligare ekonomiska styrningsmodeller som säkerställer att förbundsgemensamma aktiviteter/projekt och tävlingar genomförs med medlemmarnas bästa i fokus, enligt
beslutade budgetar som tar sin utgångspunkt i positiva ekonomiska resultat.
D: Införa ett anti-drog program som kvalitetssäkras av Riksidrottsförbundet, vilket ska kunna tilllämpas inom fallskärmshoppning och de problemområden som finns inom vår idrott.

1.2 Frivilligorganisation till Försvarsmakten (FK)
Mål 2018: SFF är som frivilligorganisation en efterfrågad resurs för Försvarsmakten som bidrar
till att lösa uppdrag definierade av insats- och hemvärnsorganisationen. Vidare ska SFF bidra till
Försvarsmaktens långsiktiga personalförsörjning, vidmakthålla kompetens hos Försvarsmaktens
personal i fallskärmstjänst och stimulera rekrytering
Verksamhet:
-

Bidra till Försvarsmaktens förmåga att lösa uppdrag inom insats- och hemvärnsorganisationen

-

Kompetensutveckla personal i fallskärmstjänst

-

Genomföra uppvisningar syftande till att marknadsföra Försvarsmakten

-

Vidmakthålla kompetens för att förse Försvarsmakten med kompetent personal till
anställning i fallskärmstjänst

Uppdrag 2017
A: Utreda metod- och organisationsutvecklingsförsök inom Hemvärnet för genomförande 2017
B: Vidmakthålla en hög kompetensnivå inom SFF:s uppvisningsgrupp för överspridning till
lokala fallskärmsklubbar
C: Genomföra minst 3 stycken kvalificerade uppvisningar på uppdrag av Försvarsmakten eller
annan organisation/privat bolag
D: Vidmakthålla Försvarskommittén för att utveckla samarbetet med Högkvarterets Produktionsavdelning (PROD FRIV) och Rikshemvärnschefen.

1.3 Miljö (Styrelsen, nätverk)
Mål 2018: Ett välrenommerat miljöledningssystem inom idrottsrörelsen där hela fallskärmssporten är miljöcertifierad och vidmakthåller ett aktivt miljöarbete på klubbar och hoppfält samt
inom förbundets regi
Verksamhet:
-

Miljöcertifiera klubbar, tävlingar och arrangemang som en naturlig del i verksamheten

-

Hela SFF miljöcertifierad, klimatkompenserad och en förebild inom den svenska idrottsrörelsen

Uppdrag 2017
A: Realisera miljöledningssystemet, med stöd av nätverket av miljökontakter i klubbarna
B: Klimatkompensera samtliga fallskärmshopp
C: Utveckla arbetet med att miljöcertifiera verksamheten, klubbar och tävlingar.

1.4 Leda och driva sportfallskärmshoppning i Sverige (RI)
Mål 2018: Ett verksamhetsledningssystem för att driva sportfallskärmshoppning i yppersta klass
med ett fullt implementerat säkerhetssystem med utgångspunkt i en levande säkerhetskultur.
Verksamhet:
-

Vidmakthålla det goda samarbetet med Transportstyrelsen för utveckling av delegationsavtal och kunskapsåtervinning

-

Vidmakthålla en mycket hög förmåga att utreda incidenter och olyckor

-

Säkerställ en välutbildad instruktörskår RI, USK, CI, I & CC (coaches corner)

-

Genomföra metodförsök av konceptet ”coaches corner” på minst 80 % av Sveriges fallskärmsklubbar

-

Implementera åtgärder inom tävlingsgren Canopy Piloting beskriva i haveriutredning efter
incident 17:e juli 2015

-

Genomföra förstudie av SFF:s säkerhetssystem inklusive erfarenhetsutbyte med norska
fallskärmsförbundet

-

Ett kansli med hög servicenivå.

Uppdrag 2017
A: Vidmakthålla verksamhetsledningssystemet med Transportstyrelsen för utveckling av
delegationsavtal och kunskapsåtervinning
B: Bibehålla kansliets tillgänglighet, främst under vårsäsongen och vid arbetsanhopning
C: Förbättra och förenkla service till medlemmar genom stöd från kansliet främst med avseende
på Idrottonline och Skynet
D: Genomföra metodförsök av konceptet ”coaches corner” på cirka 30% av fallskärmsklubbarna
E: Genomföra förstudie av SFF:s säkerhetssystem inklusive erfarenhetsutbyte med norska fallskärmsförbundet
F: Implementera det svenska SkydiveWiki för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för SFF:s
medlemmar .

1.5 Samarbete med Riksidrottsförbundet, Flygsportförbundet med flera (styrelsen,
kommittéer)
Mål 2018: Vidareutveckla samverkan med andra organisationer i syfte att skapa legitimitet för
vår sport.
Verksamhet:
-

SFF skall fortsatt engagera sig i RF, FSF, FAI, etc. i syfte att öka våra möjligheter att
bedriva fallskärmshoppning nationellt och internationellt

-

Med stöd av Riksidrottsförbundet, implementera ett skräddarsytt anti-drogprogram inom
hela fallskärms-Sverige med preventiva och kontrollerande åtgärder.

Uppdrag 2017
A: Fortsatt engagemang i FAI, FSF och RF med delegater och styrelseledamöter
B: Säkerställa att delegater i internationella organisationer för SFF:s och medlemmarnas talan.

1.6 Kommunikation/marknadsföring (styrelsen, kommittéer, klubbar, projekt)

Mål 2018: fallskärmshoppning och SFF:s varumärke ska utstråla kvalitet, säkerhet och ett
livslångt lärande i en stark social gemenskap, med syftet är att legitimera och rekrytera nya
medlemmar. Vidare ska förbundet förbättra den interna kommunikationen så att SFF jobbar
gemensamt som ETT förbund med lokala klubbar
Verksamhet:
-

Kvalitetssäkra uppvisningsverksamheten
Förstärka vårt varumärke genom profilering
Utveckla kommunikationskanaler som Svensk Fallskärmssport, hemsida, sociala medier
med flera

Uppdrag 2017
A: Strukturera arbetet med hemsidan och sociala medier, etablera publiceringsrutiner, roller och
ansvar för arvoderad digital redaktör
B: Öka medlemmarnas tillgång till snabb och aktuell tävlingsinformation (framför allt SM, DM
och internationella tävlingar)
C: Genomföra aktiviteter för att synliggöra fallskärmshoppning i enlighet med kommunikationsplanen.

2. Klubbverksamhet
SFF inriktning är att klubbarna fram till 2018 jobbar med att skapa tillväxt genom att:
Utbilda fler, men framför allt genom att vi stimulerar nyutbildade att fortsätta utvecklas som
fallskärmshoppare och funktionärer. Vidare att effektivisera klubbarnas verksamhet så att de
drivs på ett rationellt sätt som skapar goda ekonomiska förutsättningar och ökar tillgängligheten
på fallskärmshoppning för medlemmarna.

Mål 2018:
1: Skapa tillväxt genom att klubbarna fokuserar på att stimulerar nyutbildade att fortsätta
utvecklas som fallskärmshoppare och funktionärer
2: Delta i utveckling och revidering av utbildningssystem (konv/AFF/SFU)
3: Utbilda mer personal till funktionärer i styrelser och dylikt
4: Rekrytera fler medlemmar genom ett aktivt samarbete med
5: Huvuddelen av landets fallskärmsklubbar har 1-2 CC (coaches corner) instruktörer som omhändertar medlemmarnas önskemål under hoppsäsongen
Verksamhet:
-

Fokusera instruktörstid på hoppare med A-C licens

-

Utbilda funktionärer och personal för befattningar i styrelser och övriga funktioner i förbundet

-

Ett långsiktigt arbete för att tillsammans minimera begränsningar för sportens genomförande i framtiden. Detta gäller miljö, minimering av flygrelaterade kostnader, tillgång
till hoppfält och att klarlägga den kommersiella delens påverkan i den operativa hoppverksamheten

-

Vara delaktiga i att utvärdera samtliga utbildningssystem (konv/AFF/SFU).

3. Tävlingsverksamhet
Mål 2018: Fler tävlande och funktionärer i Sverige och internationellt. Bättre resultat för svensk
fallskärmshoppning nationellt och internationellt, medaljer på EM och VM. Organisera tävlingar,
framför allt SM, så att det förstärker SFF:s varumärke och en starkare relation till Flygsport-förbundet och Riksidrottsförbundet. Vi behöver bli mer professionella i organisering av tävlingar

och andra arrangemang.
Verksamhet:
-

Tävlingsdrive som stimulerar fler att tävla

-

Skapa bättre finansiella förutsättningar för tävlande

-

Översyn av tävlingsverksamheten för effektivare och attraktivare tävlingar

-

Utbildning av funktionärer och tävlande

-

Stor delaktighet i FSF och RFs utbildningar och satsningar

Uppdrag 2017
A: Genomföra en tävlingsdrive med breddsatsning i ”Team Playground” för att stimulera fler att
börja träna för och delta i tävlingar
B: Organisera SM vid fem tillfällen så att det förstärker SFF varumärke och att vi syns.
B1: SFF är tävlingsarrangör tillsammans med Sveriges klubbar
B2: FK AROS utses som platsvärd för frifallsgrenarna SM 2017 och SF för Canopy
Piloting
B3: FK Skåne utses som platsvärd för SM i precision
B4: FKCG utses som platsvärd för SM i Speed Formation
B5: Indoor-SM i Bromma, Indoor Skydiving i nära samarbete med Bodyflight AB
C: Utbildning av funktionärer och tävlande genom FSF och RF
D: Övrig verksamhet:
-

Delta på IPC-möte (januari 2017)

-

Sända tävlande/representanter till VM/EM och andra internationella tävlingar enligt
definierade kvalificeringskrav

-

Sporra till deltagande i Fallsvenskan

E: Bibehålla tävlingskommittén enligt nuvarande modell
F: Inrätta en tunnelkommitté för att organisera och samordna vindtunnelverksamhet som del i
svenska fallskärmsförbundet

4. Utbildning (RI/USK/MK/Klubbar)
Mål 2018: Utveckla kompetens att bedriva föreningsverksamhet genom att stimulera till utbildning av våra ideellt engagerade funktionärer. Utbildningsverksamheten måste fortsatt
fokusera på att skapa en öppen säkerhetskultur som kontinuerligt arbetar med att genomföra förbättringar som förbättrar förutsättningarna för säkra fallskärmshopp.
Verksamhet:
-

-

Fortsätt vår framgångsrika och välutvecklade utbildnings och kursverksamhet
Överse möjligheterna att vidareutveckla personal inom föreningsverksamhet,
organisationskunskap, ledarskap etc. med stöd av Riksidrottsförbundet och
Försvarsmakten
Genom utbildning och utveckling fortsätta att förbättra vår säkerhetskultur och
säkerhetsfrämjande verksamhet med fokus på ”No Blame Culture”

Uppdrag 2017:
A: Implementera rekommendationer från haveriutredningar genomförda av SFF
B: Utvärdera digitalt händelserapporteringssystem som idag är aktivt i norsk fallskärmshoppning.
Ett led enligt punkt E.
C: Fortsätta genomföra kvalitetskontroller av fallskärmsklubbars operativa verksamhet
D: Utveckla kompetens att bedriva föreningsverksamhet genom att stimulera till utbildning av
våra ideellt engagerade funktionärer
E: fokusera utbildningsverksamheten på att skapa en säkerhetskultur som kontinuerligt förbättrar
och ökar förutsättningarna för säkra fallskärmshopp. Genom att utöka arbetet med att aktivt föra
in en ”No blame culture” i syfte att skapa en öppnare säkerhetskultur i Svensk sportfallskärmshoppning.
F: Genomföra utbildning av våra medlemmar, kursverksamhet:
o

BAS kurs 150st deltagare

o

HM kurs 40st kandidater

o

KL kurs 15st kandidater

o

HL kurs 40st kandidater

o

AFF tunnel 15st kandidater

o

AFF examinering 15st kandidater

o

Tandem kurs 15st kandidater

o

Kalottinstruktörskurs 10st kandidater

G: Överse möjligheterna att vidareutveckla personal inom föreningsverksamhet, organisationskunskap, ledarskap etc. med stöd av Riksidrottsförbundet och Försvarsmakten
H: Löpande hantering av ärenden inom ramen för utbildning och säkerhet gentemot transportstyrelsen (Utbildnings och säkerhetskommittén)
I: Genomföra löpande hantering av ärenden inom ramen för materielhantering och utbildning och
säkerhet samt genomför revidering av materielhandboken (Materielkommittén)
J: Genomföra ”Safety day” på årlig basis som nationell säkerhetsdag innan hoppsäsongen tar vid.

