Tandempolicy
Tandemhoppning
Alla tandemhopp som utförs vid hopptillfälle organiserat av Östersunds fallskärmsklubb
(ÖFSK) sker i klubbens regi. Tandemhoppen registreras därmed i ÖFSK:s hopplistor, och
klubben svarar för att erforderliga avgifter för hoppen inbetalas till Svenska
fallskärmsförbundet (SFF).
Aktiv Tandempilot
En aktiv tandempilot är en tandempilot som förnyar i ÖFSK, under föregående år utfört minst
40 tandemhopp i ÖFSK:s regi och har som ambition att utföra minst 50 tandemhopp i ÖFSK:s
regi under innevarande år.
För aktiv tandempilot står ÖFSK för de års-avgifter som krävs för förnyelse av tandempilotens
certifikat.
Tandemhopp som utförs på uppdrag av klubben
Endast tandempilot som utför tandemhopp på uppdrag av klubben ersätts med
instruktörsarvode för varje tandemhopp.
Instruktörsarvode för aktiv tandempilot är 400 kr per hopp för de första 50 hoppen, därefter
500 kr per hopp. Övriga tandempiloter 500 kr per hopp (inklusive moms vid fakturering) från
1:a hoppet.
Instruktörsarvode utbetalas månadsvis antingen mot faktura eller som lön.
Tandempilot kan avsäga sig arvode.
Om tandempilot vill avsäga sig arvode till förmån för tandempassageraren skall hoppet
betraktas som utfört i tandempilotens egen regi (se nedan).
Tandemhopp som inte utförs på uppdrag av klubben
Tandemhopp som inte utförs på klubbens uppdrag kan inte genomföras i klubbens regi vid
andra tillfällen än vid klubbens ordinarie hopptillfällen.
För tandemhopp som utförs vid ordinarie hopptillfälle men inte utförs på uppdrag av klubben
debiteras tandempiloten dels för tandemslotten dels för sin egen slott, debitering sker enligt
klubbens officiella prislista. I slottpriserna ingår inte hyra av utrustning.
Tandemutrustning
Klubbens tandemutrustning skall i första hand användas vid tandemhopp som utförs på
uppdrag av klubben. Vid andra typer av hopp skall först tillstånd inhämtas från klubbens
tandemansvarige och hyra erläggas enligt klubbens officiella prislista.
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Tandempilot som hoppar med egen utrustning på uppdrag av klubben kan efter
överenskommelse med tandemansvarig erhålla ersättning för utrustningen.
Resor för tandempilot
Reseersättningar utgår enligt klubbens resepolicy.
Utbildning
I de fall där klubben bekostar tandempilotutbildning upprättas ett avtal med berörd
tandempilot för att säkra inkomster till klubben.
(antogs på styrelsemöte 090501, denna upphäver tidigare tandempolicy. Antagna dokumnet ska finnas med i
ÖFSk handbok)
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