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4. CONVERSION OF FOREIGN/MILITARY TANDEM INSTRUCTOR’S RATINGS

4.1 Only instructors with a Swedish license and Swedish tandem instructor’s rating are entitled to 
perform tandem jumps in Sweden. However, in specific training situations, RI (Director of Safety and 
Training) may, upon application, grant exemptions from the rule. 

 4.2 Instructors holding foreign or military TI ratings may, after resolving a Swedish license, convert 
the ratings by carrying out the applicable parts of: 

• Meet the Swedish requirements for starting tandem training.

• Conduct the selection tests for tandem training.

• Conduct a medical examination for tandem instructor.
http://www.sff.se/index.php/fakta-for-hoppare/lakarundersokning-2

• Conduct written and practical tests.

• Conduct one or more evaluation jumps according to the SFF tandem examiner's assessment.

AFF Instructor 
404:06 

General 

1.5 Instructor with foreign AFF instructor´s rating holding a Swedish Parachute license, may act as a 
secondary AFF instructor with students on levels 1-3 on condition that:  
• approval from SFF Director of Safety and Training (RI) is granted
• the primary AFF instructor holds a Swedish AFF instructor’s rating according to SBF 405:07.

CONVERSION OF FOREIGN AFF INSTRUCTOR’S RATINGS 

4.1 In order to convert a foreign AFF instructor’s rating to a Swedish rating, the instructor must: 
• Meet the Swedish requirements to start a AFF instructor training according to 402:01 item 1.4.2.6.
• Pass an AFF instructor’s written test.
• Conduct 3 approved evaluation jumps with an AFF evaluator approved by SFF RI.
The evaluation jumps shall be conducted from briefing to debriefing of a student jump with the
associated student evaluation and validation of "G" or "U" for the student according to SBF 405:07
Chapter 6.2. and for SFU 406:05.

PROCEDURES FOR CONVERSION 

1. Contact your Chief Instructor (CI) who will help you
2. The CI contacts SFF RI
3. RI presents a plan for converting the instructor rating based on experience- and currency

level of the TI/AFF-I

http://www.sff.se/index.php/fakta-for-hoppare/lakarundersokning-2
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4. KONVERTERING AV UTLÄNDSK/MILITÄR TANDEMBEHÖRIGHET  

 4.1 Endast hoppare med svensk licens och svensk tandembehörighet äger rätt att utföra 
tandemhopp i Sverige. I specifika utbildningssituationer kan dock RI efter ansökan bevilja avsteg från 
regeln.  

 4.2 Hoppare som innehar utländsk eller militär tandembehörighet kan efter lösande av svensk licens 
konvertera behörigheten genom att i samråd med RI utför tillämpliga delar av:  

• Uppfylla de svenska kraven för att påbörja tandemutbildning.  

• Genomföra uttagningstesterna för tandemutbildning.  

• Genomföra läkarundersökning för tandeminstruktör,  
http://www.sff.se/index.php/fakta-for-hoppare/lakarundersokning-2.  

• Genomföra skriftliga och praktiska prov.  

• Genomföra ett eller flera examinationshopp enligt tandemansvariges bedömning. 
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Allmänt 
1.5 Hoppare med utländsk AFF-behörighet får efter lösande av svensk licens och RI:s godkännande 
hoppa som sekundär instruktör med AFF-elevhoppare under nivå 1-3. Primär instruktör skall i dessa 
fall inneha svensk AFF-behörighet, enligt 405:07.  

KONVERTERING AV UTLÄNDSK AFF BEHÖRIGHET  

 4.1 För att konvertera en utländsk AFF-behörighet till svensk, skall hopparen göra följande:  

• Uppfylla de svenska kraven för påbörjande av AFF-instruktörsutbildning enligt 402:01 punkt 1.4.2.6. 
• Genomföra och godkännas på teoretiskt prov.  
• Genomföra tre godkända examinationshopp med en av SFF godkänd examinator. Nivåhoppen skall 
genomföras från genomgång före hopp till genomgång efter hopp med tillhörande bedömning och 
motivering av ”G” eller ”U” för eleven enligt 405:07 kap 6.2. och SFU 406:05. 
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