
TANDEMVERKSAMHET – 2020-05-26 
Svenska Fallskärmsförbundets styrelse ger riktlinjer för hur tandemverksamhet kan 
genomföras i begränsad omfattning efter att nedanstående är uppfyllt. 
Följande riktlinjer avser de rekommendationer som FHM har givit ut och är gällande 
den 25 maj 2020. Alla uppmanas att hålla sig uppdaterad på ändringar som kan 
komma efter detta datum. 

På klubben: 

❑ Ett avgränsat område utomhus skall utses som tandemområde
○ Tandemområdet får ej beblandas med klubbens övriga hoppare.
○ Innehålla ett max antal av 50 personer där dom olika sällskapen ska ha minst

2 meter emellan sig.
❑ Handsprit samt plasthandskar skall finnas tillgängligt för besökare.
❑ Markan och annan försäljning skall vara stängd för besökare.
❑ Skydd skall vidtas i receptionen för att skapa separation vid incheckning och betalning

Inför hoppdagen: 

❑ Tandemsällskapet skall informeras om att hålla antalet besökare till ett minimum och 
att sällskapet meddelar innan hur många som kommer (för att försäkra att 
tandemområdet inte kommer innehålla fler än 50 personer).

❑ Tandemsällskapet skall informeras att samtliga besökare inte får ha mer än 2 timmars 
resväg till anläggningen.

❑ Personer i riskgrupp uppmanas att inte besöka anläggningen.
❑ Tandemsällskapet skall informeras om att tandemhopp medför smittorisk genom att 

delges informationsbladet "COVID-19 och tandemhopp".
❑ Tandemsällskapet skall uppmanas att avboka hoppet vid minsta misstanke om 

sjukdom. Detta gäller passageraren själv, men även om nära anhörig misstänks vara 
sjuk.

❑ Tandemspassageraren skall uppmanas att medtaga egna handskar, slitstarka kläder och 
munskydd för att minimera delad användning av klubbens materiel.

❑ Tandemsällskapet skall informeras om att endast uppehålla sig inom det avsedda 
tandemområdet (för att inte blandas med fallskärmsklubbens medlemmar).

http://www.sff.se/


(Forts. Svenska Fallskärmsförbundets styrelse ger riktlinjer för hur tandemverksamhet 
kan genomföras i begränsad omfattning efter att nedanstående är uppfyllt) 

På hoppdagen: 

❑ All incheckning, betalning, genomgång m.m skall ske utomhus i så god mån som
möjligt; då tex betalning ej kan ske utomhus, får endast den som ska betala följa med
in till kortterminalen.

❑ Hoppglasögon skall rengöras med desinfektion innan användning.
❑ Separata tandemlifter är önskvärda om möjligt (för att minska blandningen med

fallskärmsklubbens medlemmar).
❑ Infoskyltar skall finnas vid parkeringen med hänvisning om vart tandem ska gå samt

FHM:s riktlinjer.
❑ Rutin för brief av passagerare med all information kring hoppet skall ges på marken

för att minimera behov av brief i flygplanet.
❑ I händelse av regnväder hänvisas tandemsällskapet till att sätta sig i sina bilar för att

minska trängsel.
❑ Instruktörer skall använda visir samt munskydd/buff i flygplanet för att minimera

risken för droppsmitta.
❑ Genomgångarna skall ske med minst 2 meters mellanrum.
❑ Tandeminstruktören skall bära munskydd/buff samt handskar när selen tillpassas.
❑ Vanligt förekommande beröringsytor i flygplanet skall torkas med desinfektion i

samband med tankning.
❑ Till hälsodeklarationen skall informationsbladet "COVID-19 och tandemhopp" om

smittorisken kring Covid-19 signeras av tandempaxet.

http://www.sff.se/


COVID-19 och tandemhopp

Detta är en bilaga till 408:04 Tandeminstruktörstjänst - Hälsodeklaration 

Du kommer snart att genomföra ett tandemhopp tillsammans med en instruktör. Av uppenbara skäl 
kommer du periodvis att befinna dig väldigt nära din instruktör eftersom ni, under hoppet och 
flygresan upp till höjd, kommer att vara sammankopplade. Ni kommer dessutom att sitta 
tillsammans med andra personer i flygplanet.  

Detta kan medföra ökad risk för smitta då ni befinner er i en miljö som inte möjliggör att ni håller det 
rekommenderade avståndet från andra människor. Testning av tandeminstruktörer sker ej då 
tillräckligt tillförlitliga kommersiella antikroppstest ej finns på marknaden ännu. Tandeminstruktören 
ska dock vara kliniskt frisk för att få genomföra hoppet. Vi har vidtagit de åtgärder vi kan för att göra 
er upplevelse säker och har du ytterligare frågor så kan din instruktör vidare redogöra för detta.  

Genom att underteckna 408:04 Tandeminstruktörstjänst – Hälsodeklaration, intygas att ni tagit del av 
informationen kring COVID-19 och hur detta påverkar ditt tandemhopp.    

Signatur: 
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