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Villkor för fallskärmskurser i Östersunds Fallskärmsklubb
1. Villkor
Medlem i Östersunds Fallskärmsklubb (ÖFSK) som påbörjar grundutbildning till
fallskärmshoppare, ska genomgå teoriutbildning under klubbens ledning. Examinering av
eleven sker genom dels ett skriftligt prov och genom examinering i praktiska övningar. Efter
fullföljd teoriutbildning, godkänd läkarundersökning (underlag får du av din kursledare) och
kursledares godkännande får eleven utföra utbildningshopp enligt SFF/ÖFSK stegringsplan.
2. Underkännande av elev
Kursledare som ansvarar för grundutbildningen av elever är skyldig att utom rimliga tvivel
förvissa sig om att eleven har de kvalifikationer som krävs för att eleven ska kunna genomföra
ett fallskärmshopp på ett säkert och korrekt sätt. Om kursledaren anser att någon elev inte
uppfyller dessa kvalifikationer är kursledaren skyldig att underkänna eleven. Kursledaren kan,
om så anses nödvändigt, besluta om kompletterande utbildning.
3. Kursavgift och inbetalning
Medlem som påbörjar grundutbildning till fallskärmshoppare är skyldig att till klubben betala
kursavgift enligt gällande prislista. Aktuell prislista hittas på klubbens hemsida www.ofsk.net.
Kursavgiften, som är bindande, debiteras via medlemskonto vilket eleven erhåller efter att
anmälan verifierats genom påskrift vid första kurstillfället.
Kostnad för läkarundersökning ingår inte i kursavgiften
4. Villkor för kursavgifter
Kursavgiften är personlig och kan inte överlåtas eller säljas. I alla kursavgifter ingår:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årsavgift till Östersunds fallskärmsklubb, för gällande kalenderår.
Årsavgift och licens till Svenska Fallskärmsförbundet, för gällande kalenderår.
Årsavgift till Svenska flygsportförbundet, för gällande kalenderår.
Teoriutbildning ledd av behörig kursledare.
Studielitteratur, boken ”Hoppa fallskärm”.
De sex först utförda hoppen, godkända eller ej.

Efter genomförd teoriutbildning påbörjar eleven utbildningsplanen genom att betala hopp för
hopp. Pris per hopp enligt ordinarie prislista plus avgift för rigghyra. Prislistan återfinns på
klubbens hemsida, www.ofsk.net. En konventionell stegringsplan kräver 24 godkända hopp.
5. Återbetalning
Enbart punkterna 2,3 och 6 under kapitel 4 kan återbetalas och då enbart under förutsättning
att eleven inte kan påbörja hoppdelen av utbildningen på grund av medicinska hinder, som
styrks av läkarintyg för fallskärmshoppare.
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6. Villkor för hoppning efter genomförd teoriutbildning
Efter att eleven genomfört sin teoriutbildning kan eleven genomföra sin stegringsplan i vilken
annan fallskärmsklubb som helst i Sverige,
Sverige som erbjuder samma typ av kurs. För att få hoppa
fallskärm måste man ha med sig sitt elevbevis,
elevbevis sitt certifikat och giltig legitimation till
hoppfältet. Elevbevis erhåller man från sin kursledare efter genomfört första hopp.
7. Vad gäller för försäkringar?
Alla medlemmar i Svenska
enska Fallskärmsförbundet (SFF) är anslutna till en gruppförsäkring.
Aktuellt försäkringsbrev hittar du på SFF hemsida:
hemsida http://www.sff.se/. Denna försäkring
gäller om du skadar dig själv eller annans egendom vid själva hoppet.
I flygplanet gäller flygplanets försäkring. Denna försäkring är en ansvarsförsäkring som alla
företag och föreningar som äger flygplan som flyger inom EU/EES måste ha för passagerare
och bagage.
En vanlig fritidsolycksfallsförsäkring som många har genom sin hemförsäkring är ett bra
komplement till ovanstående försäkringar om du avser att hoppa fallskärm.
allskärm.

Östersunds fallskärmsklubb
fallskärmsk
erbjuder sina fallskärmskurser i samarbete med
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ANMÄLAN TILL FALLSKÄRMSKURS
Svenska fallskärmsförbundets utbildningsplan
Följande ingår:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årsavgift till Östersunds fallskärmsklubb, för gällande kalenderår.
Årsavgift och licens till Svenska Fallskärmsförbundet, för gällande kalenderår.
Årsavgift till Svenska flygsportförbundet, för gällande kalenderår.
Teoriutbildning ledd av behörig kursledare.
Studielitteratur, boken ”Hoppa fallskärm”.
De sex först utförda hoppen, godkända eller ej.

Jag är medveten om att årsavgifterna enbart gäller fram till det första kalenderårsskifte som
inträffar efter första kurstillfället och att jag själv måste förnya dessa före hopp efter detta
kalenderårsskifte.
Jag är också införstådd i att jag, om jag av någon anledning avbryter utbildningen, måste
betala hela kursavgiften och inte kan erhålla någon del av kursavgiften åter, förutom i de fall
som anges i Villkor för fallskärmskurser i Östersunds Fallskärmsklubb. Detta gäller även om
jag bryter mot de bestämmelser Svenska fallskärmsförbundet och Luftfartsverket utfärdat för
fallskärmshoppning.
Ovanstående anmälan är bindande och gällande avgifter debiteras via medlemskonto. Vid
försenad betalning debiteras påminnelseavgift 50 kr per påminnelse samt ränta, f.n. 21 %, på
förfallet belopp till dess att skulden reglerats.
ÖSTERSUND DEN ...................................
.....................................................................
Personnummer

..................................................................... ......................................................................
Telefon

Telefon målsman

..................................................................... ......................................................................
Namnunderskrift

Målsmans underskrift för elev under 18 år

..................................................................... ......................................................................
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