Svenska Fallskärmsförbundet
Utökad Veteranlicens
Datum

2021-01-05

Vår beteckning

Sida 1 av 1

Utökad veteranlicens 2021
Gällande:
Fallskärmshoppare med mer än 5år men ej överstigande 25års uppehåll.
Krav:
Senast utfärdad licens var lägst licensgrad C (minst 200hopp).
Tillämpliga bestämmelser
SBF 402-01 Grundläggande bestämmelser
SBF 402-02 HÄLSA
SBF 402-19 HOPPNING EFTER UPPEHÅLL.

(läkarundersökning)
(Skall tillämpas enligt instruktion)

Behörighet:
Hoppare med utökad veteranlicens får under en period av 60 dagar från utfärdande genomföra
max 30st fallskärmshopp.
Behörighetsgraden är A-licens, för ansökan om ökad behörighet, exempelvis B eller C licens
krävs full förnyelse i SFF.
Avseende utrustningsval skall särskild uppmärksamhet riktas på val av huvudfallskärm för de
individer som haft uppehålla närmare gränsvärdet på 25år även om vingbelastningskurvan är i
förhållande till antalet hopp. Observera att det fr o m 1 januari 2017 är krav på
räddningsutlösare för alla hoppare.
Ytterligare krävs närmare analys av hur den enskildes hopptrim var när denne slutade när
hoppning efter uppehåll skall tillämpas. Exempelvis kan det vara en individ som gjort 200 hopp
under många år i sporten, vilket i praktiken betyder att 200 hopp är gjorda men hopptrimmet
har aldrig varit uppfyllt i moderna ordalag. Denna sakfråga styrs av respektive CI i samråd med
RI i förekommande fall.
Utökad veteranlicens består av fullt tecknande av SFF:s försäkring till en kostnad av 800kr.
Utökad veteranlicens blir registrerad direkt i SFF utan anslutning till fallskärmsklubb.
Fakturering sker direkt till den veteranlicensen utfärdats till.
Veteranlicens kan endast utfärdas en gång. Önskar hoppare med utfärdad veteranlicens förnya
sin behörighet samma år ges rabatt på förbundsavgiften motsvarande kostnaden för
veteranlicensen.
Ansökan:
Person/kontaktuppgifter.
Licensnummer.
Läkarundersökning enligt SBF 402:02 (senast uppdaterade blankett finns på hemsidan)
Kopia på senaste loggboksunderlag alternativt vidimerat intyg om erlagd kompetens från lokal
klubbs chefsinstruktör.
Skickas till SFF kansli enklast genom e-post info@sff.se
Postadress

Sjöhagsvägen 2
72132 Västerås

Tel/Fax

021-414110

Epost

info@sff.se

Hemsida

www.sff.se

Org. nr

898200-2902

Bankgiro

414-5512

