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Corona och fallskärmssporten – försiktig och ödmjuk säsongsstart 2020 

Ända sedan starten av pandemin har fallskärmssporten tagit en kraftfull ställning inom idrottsrörelsen 
och medverkat till samhällets samlade insatser att begränsa smittspridningen och minska 
belastningen på sjukvårdens resurser. Dessa rekommendationer har mötts av förståelse och en 
väldigt god efterlevnad av i stort sett alla fallskärmsklubbar. Vi har vidare blivit uppmärksammade av 
Transportstyrelsen och expertmyndigheter samt Riksidrottsförbundet som berömt vårt ansvarstagande 
och klokskap. Jag vill som ordförande rikta ett stort tack till alla klubbar, samarbetspartners och nya 
medlemmar eller prova-på kunder som vill stifta bekantskap med vår idrott – det livslånga lärandet!        

Fallskärmssporten står inom idrottsrörelsen i en särställning vad gäller höga kostnader för 
flygsäkerhets- och operativa fallskärmskrav på utrustning, instruktörer och medlemmar. Det görs för 
att bedriva en säker fallskärmshoppning, minimera risker och nu med tillägget att det ur 
smittspridningssynpunkt ska vara säkert. Situationen innebär för våra klubbar i likhet med samhället 
genomgripande effekter ekonomiskt och situationen är alarmerande. Vidare innebär detta att 
instruktörer och hoppare inte bibehåller kompetens och kontinuerligt tränar sina färdigheter, vilket 
riskerar att få långtgående konsekvenser för sportens framtid.      

Styrelsen har löpande dialog med såväl Riksidrottsförbundet som Flygsportförbundet och 
Transportstyrelsen, och med klubbarnas värdefulla synpunkter på videokonferensen den 23:e april 
och med Riksinstruktören samt förbundsläkarens expertkompetens, beslutade styrelsen igår att 
fallskärmssporten inom kort kan påbörja hoppsäsong 2020. SFF kommer kommunicera ut detta till alla 
klubbar skyndsamt. ” Faran är inte över och jag kan i dagsläget inte ange något datum, men det 
kommer mycket sannolikt ske före 11:e maj då förbundet ska göra nästa bedömning”, säger Peo. 
Starten på säsongen kommer efterfölja ordinarie regler i SBF, men även med lokala kompletteringar. 
Dessutom kommer särskilda instruktioner för att begränsa smittspridningen på de lokala hoppfälten 
införas. Arbetet är i skrivande stund påbörjat med Riksinstruktören och förbundsläkaren som 
ansvariga och jag uppmanar alla medlemmar som har kompetens inom medicin/smittskyddsområdet, 
hygien, livsmedels- och bränslehantering, avfall och miljöområdet att omgående kontakta sin 
chefsinstruktör som sammanställer resurserna till SFF kansli.  

I det första läget kommer starten vara fokuserad på att genomföra kontrollerad hoppning ”refreshment” 
och i likhet med vissa nordiska länder, avvaktar vi med att starta tandem- och elevhoppning med 
instruktörer tills expertmyndigheterna ger positivare signaler om Corona. Jag är övertygad om att våra 
skickliga klubbar och medlemmar kommer göra allt för att införa och efterleva reglerna. 
Fallskärmshoppare tar ansvar, hanterar risker och förstår vad som krävs för att begränsa 
smittspridning och inte minst vikten av att samverka med den lokala sjukvården, RI och 
förbundsläkaren för en sammanvägd bedömning. De klubbar som efterföljer förbundets instruktioner, 
kommer medges anstånd med betalningar för att stabilisera likviditet och möjliggöra klubbens 
långsiktiga framtid. Vår förhoppning är att i nästa steg öka omfattningen av sporten och ge flera 
möjlighet till både utbildning och prova-på hoppning. ” Vi fortsätter att följa expertmyndigheternas 
rekommendationer och kan med kort varsel, förändra beslutet om den kontrollerade säsongsstarten 
2020”, säger Peo. 
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