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SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS STRATEGI

Fallskärmshoppning handlar om ett livslångt lärande och att våga ta steget ut i det delvis okända
samtidigt som att inneha den inre tillit som säger ”jag klarar det”. Fallskärmshoppning är en
kombination av fart och spänning och skänker mycket glädje för alla utövare (hoppare inom
samtliga discipliner, piloter och hopporganisation)

Vår idrott är en extremsport, vilket förutsätter att utövare och organisation, har gedigen
kompetens inom regelverk, riskhantering och aktivt arbetar med att förebygga allvarliga
incidenter och negativa subkulturer. Vi är en stark gemenskap som växer ur den skärpa och tillit
som sporten kräver av oss. Genom ständig träning, vidareutbildning och att vidmakthålla ”en
levande säkerhetskultur” byggd på våra gemensamma erfarenheter och värderingar, ska vi
professionellt hantera de risker och utmaningar vår sport ställer oss inför på hoppfält, vid
uppvisningar och liknande arrangemang.

Detta dokument beskriver våra strategiska vägval. Den utgår ifrån vår verksamhetsidé, vår vision
mot 2020, grundläggande värden och de strategiska målsättningarna. Vår verksamhetsidé utgår
från Svenska Fallskärmsförbundets stadgar. Den definierar våra uppdrag, roller och uppgifter.
Verksamhetsidén är också vägledande för visionen och ska vara ett stöd för varje medlem,
förening och förbundets kommittéer samt styrelsen som ska förverkliga strategin. Vår vision skall
skapa framtidstro och vägleda förbundet samt de lokala fallskärmsklubbarna mot 2020. Den skall
förtydliga vår riktning mot att göra fallskärmshoppningen i Sverige livskraftig och en förebild
inom den svenska idrottsrörelsen, de nordiska fallskärmsförbunden samt som frivillig
försvarsorganisation i totalförsvaret. Visionen ligger till grund för de strategiska målen. Dessa är
omsatta till konkreta uppföljningsbara mål som pekar ut vägen mot 2020. Det ska säkra att
visionen uppfylls. Verksamhetsplanen är det dokument som definierar konkreta åtgärder som
säkrar att vi tar oss till de strategiska målen.

SFF:S MISSION – VÅR VERKSAMHETSIDÉ

SFF:s verksamhet syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för svensk fallskärmssport att
utvecklas som en meningsfull fritidsaktivitet genom kvalitetssäkrade metoder och instruktioner
samt möjliggöra goda tävlingsresultat. Vår utbildning och gemenskap säkerställer att våra
medlemmar är ansvarstagande och kompetenta individer som delar idrottsrörelsens
grundläggande värderingar och värnar om alla medlemmars utveckling oavsett tid i sporten och
erfarenhetsnivå.
Dessutom är Fallskärmsförbundet:
•
•
•

en frivilligorganisation som vid förändrande omvärldslägen stödjer totalförsvaret
Flygsportförbundets expertorganisation inom fallskärmshoppning och en del av
Riksidrottsförbundet. SFF tränar fallskärmshoppare till goda tävlingsresultat

ansvarig, på uppdrag av Transportstyrelsen, för att leda och administrera
sportfallskärmshoppning i Sverige.

SFF:S VISION – VÅR VILJA MOT 2020

Svenska Fallskärmsförbundet ska vid 2020 vara fler som delar vårt meningsfulla fritidsintresse i
kombination med aktiva och förutseende medlemmar som värnar om sportens kärnvärden.
Vidare ska vi uppnå goda tävlingsresultat som ger fallskärmshoppningen uppmärksamhet
nationellt och vid internationella mästerskapstävlingar. Vi gör det för att stärka och utveckla vår
gemenskap, där alla är välkomna oavsett om det är för en spännande och extrem upplevelse, för
att tävla eller för att utveckla den egna kompetensen, självtilliten och professionalismen. Fokus
för SFF:s samlade aktiviteter ska vila på verksamheter som legitimerar vår existens och skapar en
ökad attraktionskraft för nya utövare: tävlingsverksamhet som del i Flygsportförbundet och
Riksidrottsförbundet, en självskriven frivilligorganisation inom totalförsvaret, en framstående
miljöverksamhet och kvalitetssäkrad myndighetsutövning mot Transportstyrelsen.

T ÄVLANDE I MÄSTARKLASS
Tävlande i mästarklass handlar om att vinna medaljer, prestera väl på relevanta tävlingar och
flytta gränserna genom nya rekord. Att vinna medaljer gör att vi syns och skapar legitimitet som
idrottsförbund. Vi ska fokusera på att försöka ta medaljer i EM och VM. Vi skall stärka vår
elitsatsning på sikt genom att kombinera elit – och breddsatsningar. Vi ska stimulera fler till att
prova på tävling. Vi blir bättre på att arrangera rättvisa tävlingar och göra det attraktivt för
tävlande (organisation, funktionärer och gemenskapen). Vi organiserar tävlingar på ett sätt som
gör att vår sport syns och stärker vårt varumärke. Tävlingarna ger därför bättre tävlande som är
förberedda för internationella tävlingar.

Ö KAD HOPPTILLGÄNGLIGHET

Det är grundläggande och avgörande för vår verksamhet att det finns hög tillgänglighet på
fallskärmshoppning för såväl den kommersiella som ideella delen av svensk fallskärmshoppning.
Hopptillgängligheten för både stora och små klubbar måste säkerställas och succesivt öka för att
inte riskera att medlemmarna ”tappar sugen” och väljer alternativa fritidsaktiviteter. Exempel är
operativ koordinering av tandem- och träningshoppning, aktivt miljöarbete och dialog med
myndigheter och lokalbefolkning för att bedriva fallskärmshoppning på de fält och i den
omfattning vi önskar. Ett annat område är att tillsammans utbyta erfarenheter och verka för att
kostnader för flygverksamhet är så låga som möjligt. Ett instrument som internationellt visat
mycket positiva spin-off effekter är vindtunnelverksamhet. SFF och klubbarna kan med
samordnade insatser, öka vår attraktionskraft, ungdomsverksamhet och på medellång sikt
tävlingsresultat.

KOMMUNIKATION
Vårt interna och externa kommunikationsarbete måste vara en spegelbild av det moderna
informationssamhället och därmed intensifieras för att ”tränga igenom” med vårt budskap internt
och i den hårda konkurrensen profilera oss externt. Med ett utvecklat och stärkt varumärke och
dess profilering, som kommuniceras inom och utom fallskärmsförbundet kommer vår attraktion
mycket sannolikt att öka. Det stimulerar att behålla befintliga medlemmar och locka nya till oss
för spännande upplevelser, för att bli del av vår starka gemenskap. Den interna kommunikationen
med förbunds- och klubbdialoger, gör oss också till en effektiv organisation med bra samarbete i
hela landet.

U TBILDNING

Utbildning är ett av våra kärnvärden. Det är vår förmåga att utbilda som skapar den tillit och
kompetens som krävs för att ta steget ut i det okända. Att bedriva professionell utbildning och
vidmakthålla en instruktörskår i ”världsklass” är vårt signum. Vi ska bevara och utveckla vårt
utbildningssystem som ska uppfylla höga krav på moderna och säkra sätt att utbilda våra hoppare.
Fallskärmshoppare, nya som etablerade, instruktörer, domare eller funktionärer i olika roller
inom tävling, klubbar eller styrelse ska ges rätt kompetens och en vilja att fortsätta att utvecklas
inom ramen för fallskärmsförbundet. Utbildningsverksamheten är nyckeln till vår framgång för
att ha hög kvalitet, en god säkerhetskultur, kompetenta hoppare och effektiv
föreningsverksamhet.

S ÄKER FALLSKÄRMSHOPPNING

Fallskärmshoppning är en extremidrott. Sporten är och kommer vara förenad med olika typer av
risker. Dessa ska vi hantera en god säkerhetskultur hos våra medlemmar. Vi ska gemensamt och
ständigt arbeta med vår säkerhetskultur för att utvecklas emot en lärande organisation. Det är
alla fallskärmshoppares ansvar att var och en har rätt kompetens och gör adekvata bedömningar
för att minimera riskerna. Vårt utbildningssystem utgör grunden till säker fallskärmshoppning.
Utbildningssystemets kvalitet och våra instruktörers kvalité är avgörande för hur säker vår
hoppning är. Vi är ansvariga för att bedriva sportfallskärmshoppning i Sverige på uppdrag av
Transportstyrelsen, som ställer krav på ett verksamhetsledningssystem som kontinuerligt
utvecklar kvaliteten.
Det kräver bland annat ett erfarenhets- och uppföljningssystem där alla, som en naturlig del i sitt
agerande, delger sina incidenter, oavsett utgången, för att ta lärdom och lära av varandra. I detta
är ett motsvarande flygssäkerhetssystem i kombination med ett observations- och
incidentrapporteringssystem centrala delar för att skapa delaktighet och mening i
säkerhetsarbetet.

S AMHÄLLSNYTTA OCH LEGITIMITET

Världens klimat- och miljöutveckling berör oss alla och vi ser och tar vårt ansvar i detta. Vi
klimatkompenserar och strävar efter att minska utsläppen från de flygplan som används. Vår
verksamhet ska bli miljöcertifierad. Som en av totalförsvarets frivilligorganisationer har vi ett
uppdrag att kompetensutveckla försvarets personal och att stödja rekrytering av personal på kort
och lång sikt.

Ö KA OCH BEHÅLLA VÅRA MEDLEMMAR - TILLVÄXT

Vi vill att fler skall uppskatta och vilja vara en del av vår sport, fler ska bli medlemmar som delar
vårt intresse. Framgångarna med att rekrytera intensifieras och stärks bland annat med bättre
kommunikation och genom profilering som gör att vi syns och uppfattas som en attraktiv
sysselsättning. Det krävs ett aktivt arbete med att ta emot fler som vill bli fallskärmshoppare men
framför allt att stimulera till fortsatt engagemang efter den grundläggande utbildningen. Vårt
fokus är att bibehålla och utveckla de som redan är medlemmar och ett koncept motsvarande
”coaches corner” är ett centralt instrument för att skapa mål och mening för medlemmarna.
Genom ett aktivt arbete med att vårda, utveckla och stimulera stannar våra medlemmar och tillför
verksamheten värdefull kraft.

E FFEKTIV VERKSAMHET

Fallskärmsförbundet och dess klubbar sköter sin ideella organisation på ett professionellt sätt och
agerar aktivt för att säkerställa en effektiv verksamhet med en sund ekonomi. Ansvars- och
uppgiftsfördelningen mellan förbundsstyrelsen och de lokala klubbarna är klarlagd och
beskriven. Vår organisation skall präglas av transparens, effektivitet och ansvarstagande.
Styrelsernas arbete inom hela förbundet ska präglas av ett professionellt arbetssätt och de som
engagerar sig i styrelsearbetet ska premieras för sitt ideella arbete. Det görs genom möjlighet till
kompetensutveckling inom områden som ledarskap, ledning och styrning, utbildning och
pedagogik.

A VSLUTNING

Klubbarna är kärnan i fallskärmsförbundets verksamhet. Att lyckas ta fallskärmshoppningen i
Sverige till nya höjder kräver att vi arbetar tillsammans med gemensamma krafter som ETT
fallskärmsförbund.

FALLSKÄRMSHOPPNINGENS GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN – VÅR
INRE KOMPASS

Våra grundläggande värden ska vägleda oss i vårt sätt att behandla varandra och i vår strävan att
förbättra verksamheten. Våra grundläggande värden är specifika för vår sport och de beskriver
vår själ. I och med dem står vi helt bakom Riksidrottsförbundets och totalförsvarets arbete med
värdegrund.

E XTREMSPORT

Fallskärmshoppning är en extremidrott med särskilda krav och utmaningar. Sporten ger oss
en upplevelse av enorm glädje och är ett livslångt lärande. Att ta steget ut i det okända innebär
en särskild upplevelse som endast fallskärmshoppare har gemensamt.

P ROFESSIONALISM

Att hantera risker är en naturlig del i vår sport. Det hanterar vi genom kompetens att hantera
det extrema. En kompetens som vi utvecklar genom utbildning till säkerhetsmedvetna och
ansvarsfyllda fallskärmshoppare som engagerar sig och bidrar till en ”levande
säkerhetskultur”.

G EMENSKAP

Vår extrema sport gör att våra upplevelser skapar en mycket god kamratskap och en
gemenskap som präglas av samarbete, respekt och ödmjukhet. Vi strävar efter öppenhet och
god kommunikation i vår verksamhet.

U TVECKLING

Vi strävar efter att utveckla våra medlemmar på ett personligt plan men också i tävling genom
att utvecklas som lag och som lagmedlem. Vi strävar ständigt efter att förbättra vår kvalité.
Ett öppet diskussionsklimat där vi uppmuntrar till erfarenhetsutbyten är en förutsättning för
vårt ständiga mål att förbättra och kvalitetssäkra säkerhets- och utbildningsarbetet.

STRATEGISKA MÅL - 2020

År 2020 ska svensk fallskärmssport via lokala föreningar och Svenska Fallskärmsförbundet vara:
 Minst 1500 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 totalförsvaret tilldelade uppdragen
inom.

 200 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 motsvarande flygsäkerhetskultur där utövare inte
riskerar repressalier för handlingar, förbiseenden eller beslut som står i rimlig proportion
till deras erfarenhet och utbildning.

