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Svenska Fallskärmsförbundets utlåtande - Fallskärmsklubben
BASE Academy Sweden ansökan om medlemskap i FSF/SFF
1. Inledning
Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) är en ideell organisation som har till uppgift som delegerad
myndighet gentemot Transportstyrelsen att bedriva tillsyn och kvalitetssäkring av fallskärmshoppning
i Sverige med syfte att all fallskärmshoppning bedrivs på ett flygsäkerhets- och miljövärdighetsmässigt
sätt.
SFF har en tillsynsuppgift delegerat från Transportstyrelsen och har i sin tillsyn uppgiften att tillse att
all hoppning bedrivs i enlighet med uppsatta riktlinjer Svenska Fallskärmsförbundet Bestämmelser
Fallskärmsverksamhet (SBF) samt Materielhandbok (MHB).
Fallskärmshoppning och s.k. BASE-hoppning är helt skilda verksamheter och kan inte likställas med
varandra. SFF kan genom delegationsavtalet från Transportstyrelsen inte ta ansvar för en okänd och
oreglerad verksamhet vad avser tillsyn eller utbildning- och säkerhetsfrågor. Vidare har SFF
försäkringsavtal som enbart omfattar fallskärmshoppning. SFF är genom anslutningen till
Riksidrottsförbundet skyldig att efterfölja RF stadgar och värdegrunder samt regler för ren idrott.
2. SFF yttrande
Svenska Fallskärmsförbundet rekommenderar å det starkaste att Flygsportförbundet ej tillstyrker
föreningens ansökan. Föreningen uppfyller ej Riksidrotts- och Fallskärmsförbundets stadgar med
nuvarande ansökan. SFF kan med delegationsavtalet, ej utöva tillsyn och säkerställa en
kvalitetssäkrad verksamhet.
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3. SFF beredning av ansökan
_________
Utdrag ur Fallskärmsklubben BASE Academy Sweden:s stadgar:
1 kap Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens
verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, bilaga), med särskild inriktning att:
Bedriva fallskärmshoppning med extra fokus på kalottgrenarna och tävlingsverksamhet inom detta.
Föreningen ska bedriva följande idrotter: Fallskärmshoppning och BASE Hoppning
--2 § Föreningens namn m.m.
Föreningens fullständiga namn är Fallskärmsklubben BASE Academy Sweden
SFF kommentarer:
1) Föreningen ska bedriva två idrotter, fallskärmshoppning och BASE Hoppning
• SFF bedriver idrotter som ingår i RF
• BASE hoppning är ingen idrott enligt RF
2) Föreningen ska bedriva en verksamhet (BASE hoppning) som inte ingår i SFF uppgift
• Från SFF stadgar:
§ 1 Uppgifter
SFF har till uppgift att främja, leda och administrera fallskärmshoppning samt träning
och tävling i vindtunnel i Sverige samt att i samarbete med FSF företräda svensk
fallskärmshoppning samt träning och tävling i vindtunnel i utlandet.
3) Föreningen vill kalla sig Fallskärmsklubben BASE Academy Sweden
• Från SFF stadgar:
§ 4 Medlemskap i förbundet
--För föreningens anslutning till förbundet krävs att föreningen har fallskärmshoppning
på sitt program, att den har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de
principer på vilket RF:s normalstadgar bygger, att föreningens namn inte är olämpligt
eller kan förväxlas med annan flygsport eller med en till RF redan ansluten förening.
--I.
Namnet indikerar en verksamhet som ligger utanför Svenska Fallskärmsförbundets
verksamheter
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II.

Namnet förväxlas med annan ”flygsport” (En aktivitet som inte är en Flygsport inom
FSF)

4) Föreningen bedriver inte verksamhet i linje med Förordningen om Frivillig
Försvarsverksamhet.
a. Från SFF stadgar:
§ 4 Medlemskap i förbundet
----Föreningen skall bedriva verksamheten i linje med Förordningen om Frivillig
försvarsverksamhet.

På styrelsens och medlemmarnas vägnar,

Per-Olov Humla
Ordförande SFF
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