Information från TK
Folkhälsomyndigheten skriver:
”Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas
ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga,
har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.
From den 24 december tom den 24 januari så skärper regeringen en del restriktioner inför jul- och
nyårshelgen.”
Ovanstående information kom ut i dagarna och SFF TK uppmanar alla landslag och tävlande i Sverige
att följa de nationella föreskrifterna och råden. Detta har resulterat i att TK har lättat på
prestationskraven för landslagen samtidigt som vi försöker skapa möjligheter för Sveriges tävlande att
hålla igång träningen och tävlingen utifrån de nationella råden. Vi kan idag inte genomföra ”på plats”
SM tävlingar, men vi kan skapa tävlingar som sträcker sig över tid och där de tävlande kan skicka in
sina bidrag digitalt.
Läs nedan beslut från TK:
SM Indoor Skydiving 2021 och SM Indoor WS 2020
SFF TK har fattat beslut att flytta fram SM i Indoor Skydiving 2021. Den tävlingen kommer att
genomföras någon gång i höst, datum är idag inte fastställt.
Beslut är även fattat att ställa in SM i Indoor WS 2020. Den tävlingen skulle ha genomförts i februari
2021. 2021 års tävling i SM Indoor WS planeras att genomföras i november/december 2021.
Fallsvenskan Indoor 2021 och Blue Skies Indoor Competition 2021
En fråga har inkommit angående om man kan utöka Fallsvenskan med fler klasser i FS4 som inte
genererar i några Fallsvenskan poäng? TK har fattat beslut att behålla Fallsvenskan som den är och
anordna en separat tävling i Indoor, samma princip som Blue Skies Competition sommaren 2020 fast i
alla Indoor-grenar. På detta sätt kan alla träna/tävla utan att trängas och få sina rundor bedömda av
domare. Tanken är att ha den tävlingen mellan februari-april, samma antal rundor och klasser som på
en vanlig SM-Indoor tävling. Mer information om Blue Skies Indoor Competition 2021 kommer i
januari 2021. Detta kommer att vara ett samarbete tillsammans med Bodyflight Stockholm/Göteborg
och Indoor Wingsuit Stockholm.
En fråga har inkommit om man i Indoor WS kan lägga ut lottningen i alla tre omgångarna direkt då
vissa tävlande har lång väg att resa till tunneln. TK har fattat beslut att lägga ut lottningen i alla tre
omgångarna i Fallsvenskan Indoor WS.
Landslagskrav i rådande Covid-19 läge
TK har fattat beslut att vissa landslagskrav som finns i Tävlingsreglerna inte gäller iom Covid- 19 och
de nationella råden. Alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra
smittspridning. De krav som idag inte gäller är krav på antal träningshopp/timmar i vindtunnel och
medverkan på andra internationella outdoor/indoor tävlingar än First Category Event tävlingar. En
del landslag har medlemmar från olika städer runtom i Sverige, vilket kan försvåra gemensam träning
då man måste resa land och rike runt. TK anser att landslagen själva måste fatta beslut hur de kan
träna och samtidigt följa de nationella råden, alla måste ta ansvar. TK uppmuntrar till och godkänner
träning såsom utomhuslöpning, powerwalks, promenader, mental träning, hemmaträning såsom
styrka och yoga som exempel istället för prestationskraven i Tävlingsreglerna. All träning räknas! Det
krav som fortfarande gäller är att alla landslag ska fylla i en kvartalsrapport på vad de gör.
Ta hand om er!

SFF TK önskar er alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!
Lena Kaulanen
Ordförande SFF TK

