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Information kring uppdaterade riktlinjer  
 
Med anledning av fallskärmsverksamhetens begränsningar under Covid-19 pandemin har klubbarnas följsamhet till 
kommunicerade riktlinjer i huvudsak fungerat väl. SFF har noga följt utvecklingen kring Covid-19, andra sporters agerande 
och hur andra länder bedriver sin fallskärmsverksamhet. SFF har utvärderat gällande riktlinjer och har beslutat att både 
förenkla men i vissa fall skärpa eller förtydliga riktlinjerna. Faran är inte över! För att vi ska kunna fortsätta hoppa måste 
vi alla vara solidariska och hjälpas åt. Vi måste hålla ut för att inte äventyrar varandras hälsa och vår fortsatta möjlighet 
att bedriva denna underbara sport.  
 
Vi fortsätter med det som utmärker oss hoppare – vi visar omtänksamhet! Tillsammans klara vi detta. 
 
Nedan bifogat dokument innehåller SFF uppdaterade riktlinjer gällande fallskärmsverksamhetens begränsningar under 
Covid-19 pandemin. Observera att myndigheternas riktlinjer och rekommendationer fortfarande gäller och skall följas. 
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Allmänna riktlinjer  
 
Dessa riktlinjer ersätter samtliga tidigare skrivelser gällande fallskärmsverksamhetens begränsningar under Covid-19 
pandemin. Nedan listade riktlinjer är att betrakta som lägstanivån och skall efterföljas av samtliga hoppare och klubbar. 
SFF samt dess förbundsläkare följer löpande utvecklingen i landet och kan komma att meddela enskild klubb striktare 
riktlinjer om det lokala sjukdomsläget skulle utvecklas negativt. Gällande resor inom sverige hänvisar SFF till FHM’s 
allmänna råd.  
  
1)         Separata områden för tandem och skojhoppning.  
 

Tandembesökare skall hållas separerade från klubbens medlemmar och får inte vistas i klubbens lokaler. Det 
viktiga är egentligen inte hur många man är på ett angivet område utan att avstånd till varandra kan hållas. Det 
är tillåtet att passera genom tandemområdet förutsatt att man håller minst 1,5 m till pax och deras anhöriga 
men det bör undvikas för att inte bidra till ökad trängsel.   

 
2) Klubben skall tillhandahålla engångshandskar, handsprit, ytdesinfektion och 

torkpapper.  
 
3) Alla på klubben skall vara informerade om skärpta rutiner med anledning av 

covid-19.  
 
 
 
 
4)         Är man sjuk stannar man hemma.  
 

Även vid ett oklart "Det är säkert allergi". Blir man symtomfri av allergimedicin är det ok. Om inte allergimedicin 
hjälper så kanske det ändå är ett virus? Stanna då hemma. Riskgrupper eller om man är väldigt rädd att smittas - 
stanna hemma eller ta risken. Vi sitter nära varandra i planet vilket inte går att undvika 

 
5) Följ folkhälsomydighetens rekommendationer gällande social distansering. 
 
6)         Handsprit skall finnas lättillgängligt. 
 

Det skall finnas möjlighet att tvätta alternativt sprita händerna ofta. Ha gärna en flaska på varje altanbord, i 
köket,vid handfat etc. där folk vistas mycket. Påminn gärna med skyltar och utrop från manifestet. Tvätta eller 
sprita händerna och pilla inte i ögon/näsa/mun. 

 
7) Allmänna utrymmen som kök, pack-lokal, omklädningsrum etc. får användas som 

vanligt men trängsel skall undvikas. Bastu får nyttjas men begränsa antalet 
användare.  

 
Det är bättre att ha ytor att sprida ut oss på än att det blir trångt. Blir det trångt - gå någon annan stans.  
 

8)         Städning: Toaletter och dusch skall städas dagligen, likaså köket.  
 

Ytor som vi ofta tar på med händerna, exempelvis handtag på kyl/frys/micro/toadörrar/stänger etc bör torkas 
med ytdesinfektion flera gånger dagligen. Låt ytdesinfektionen stå ute för vem som helst att använda och skriv 
påminnelseskyltar om att sprita beröringsytor regelbundet. Gällande hygienrutiner för offentliga kök hänvisas till 
livsmedelsverkets riktlinjer.  
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9) I planet: Sprita händerna och om kortärmat bärs även underarmarna, annars inga 
             begränsningar i hur du är klädd. Undvik highfive och onödigt prat. 
 

Handskar är frivilligt men att inte bära handskar är att föredra ur ett smittoperspektiv, istället spritas händerna 
vid ilastning. Kortärmat är att rekommendera men sprita då upp till armbågarna. Shorts är ok, benen behöver 
inte spritas. Frivilligt att använda buff men är den inte ren rekommenderas att vara utan. Undvik att pilla dig i 
ansiktet. Visirhjälm med visiret stängt till den grad att bara en liten glipa finns i nederkant uppmuntras.  
Inga highfives eller motsvarande. Tecken, fist-bump eller armbågshighfive är ok. Säkerställ att ordentlig 
genomgång av hoppet genomförts på marken och endast nödvändig kommunikation i flygplanet. 
 
Förklaring: Handskar, buff och långärmat blir snabbt ohygieniskt eftersom de inte är engångs/tvättas. Snarare 
är det större risk att smittas - man pillar sig i ansiktet när buffen ska på/av eller rättas till och buffen som inte är 
ren ligger mot näsa och mun. Fördelen med buffen är möjligtvis att man pratar mindre i planet (i praktiken 
"skrik-prat-spottar") men detta kan man undvika genom att prata så lite som möjligt. Genomför istället ordentlig 
genomgång på marken. Undvik onödigt flams och trams. De som måste kommunicera ska givetvis göra det! 
Prioritera säker hoppning.  

 
Covid 19 smittar inte genom hår/hud/svett så det finns ingen anledning att ha krav på hjälm, handskar, eller 
heltäckande kläder. Det är däremot inte förbjudet att bära något av detta om man önskar.   

 
10)       Handsprit skall finnas tillgängligt vid ilastning.  
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