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Centrala Förbundskurser 2021 
 

2021 års kursdatum och priser 
 

Anmälningsavgifter 
 

Samtliga kurser har anmälningsavgift. Anmälningsavgift betalas ej tillbaka. 

Orsaken till anmälningsavgifter är primärt för att kunna göra en god resursplanering. Ytterligare 
skall en bokad kursplats ha ett strukturellt värde i kronor för såväl klubb som förbund. Sena 
avanmälningar har gjort att kursplatser ibland gapat tomma och kursledning som tagit semester 
riskerar att bli övertaliga samt kurslokaler med fasta kostnader kostar resurser. För att motivera 
anmälan i god tid tillämpas efteranmälningsavgift. 

 
 

Anmälan, efteranmälan, avanmälan och fakturering 
 

• Observera sista anmälningsdatum för respektive kurs! 
• Från sista anmälningsdag fram till 4 veckor före kursstart kan efteranmälan göras 

mot extra avgift. Efter sista efteranmälningsdatum är anmälan helt stängd för både 
avanmälan och anmälan. Det är ett ”hårt” datum. 

• Fram till 4 veckor före kursstart kan man avanmäla. Anmälningsavgift återbetalas ej. 
• Vid avanmälan mindre än fyra veckor före kursstart blir man betalningsskyldig för hela 

kursavgiften. 
• Anmälningsavgiften faktureras efter sista anmälningsdag. 
• Resterande kursavgift faktureras som regel fyra veckor före kurs. 
• Återbetalning av kursavgift exkl. anmälningsavgift sker endast vid synnerligen särskilda 

skäl. 
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Kursinformation 
 
 

 

BAS: Bosön (max 120 platser) 
Datum: 12–14 feb 2021 

Totalpris 2600kr inkl. anmälningsavgift på 500kr 

Sista anmälningsdag: 31 december 

Anmälningsavgift faktureras 2 jan 2021 

Efteranmälningsdatum: 

1–15 januari 

Efteranmälningsavgift: +500kr på kurspriset vilket då blir 3100kr 

Fakturadatum resterande kursavgift: 18 januari 2021 

Hoppledarutbildning HL: Bosön (max 40 platser) 
Datum: 5–7 mars 2021 

Totalpris 4500kr inkl. anmälningsavgift på 1500kr  

Sista Anmälningsdag: 31 december 
 

Anmälningsavgift faktureras 2 jan 2021 

Efteranmälningsdatum: 

1 januari-4 februari 

Efteranmälningsavgift: +500kr på kurspriset vilket då blir 5000kr 

Fakturadatum resterande kursavgift: 5 februari 2021 

mailto:info@sff.se


Sidan 3 av 5 Svenska Fallskärmsförbundet 

021-41 41 10, info@sff.se 

 

 

 
 
 

 
 

Hoppmästarutbildning HM (2 kurser hålls) 
Datum:17 – 21 mars 2021 HM ”södra Sverige” Eslöv 

Datum: 15 – 18 april 2021 HM ”norra Sverige” Gryttjom 

Totalpris 4500kr inkl. anmälningsavgift på 1500kr  

Sista anmälningsdag:  15 januari (båda kurserna) 

Anmälningsavgift faktureras 18 januari 

Efteranmälningsdatum: 

16 januari – 17 februari (HM-Eslöv) 

16 januari – 17 mars (HM-Gryttjom) 

Efteranmälningsavgift: +500kr på kurspriset vilket då blir 5000kr 

Fakturadatum resterande kursavgift: 18 februari resp. 18 mars 2021 

Kursledarutbildning KL  
Datum:   7 – 11 april, Johannisberg, Västerås 

Totalpris: 5000kr inkl. anmälningsavgift på 

1500kr 

Sista anmälningsdag: Sista anmälningsdag 15 januari 

Anmälningsavgift faktureras: 18 januari 

Efteranmälningsdatum: 

16 januari – 10 mars 

Efteranmälningsavgift: +500kr på kurspriset vilket då blir 5500kr 

Fakturadatum resterande kursavgift: 11 mars 2021 
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 AFF-instruktörsutbildning steg II, vindtunnel  
Datum: 27–29 april 2021, Bodyflight Bromma 

Totalpris 8500kr inkl. anmälningsavgift på 1500kr (mat ingår ej) 

Sista anmälningsdag: 1 mars 

Anmälningsavgift faktureras 2 mars 

Efteranmälningsdatum: 

2 – 31 mars 

Efteranmälningsavgift: +1000kr på kurspriset vilket då blir 9500kr 

Fakturadatum resterande kursavgift: 1 april  

AFF-instruktörsutbildning steg III, examinering 
Datum: 14–18 juni, 2021, Västerås 

Totalpris 8500kr inkl. anmälningsavgift på 1500kr (mat ingår ej) 

Sista anmälningsdag: 1 maj 

Anmälningsavgift faktureras 2 maj  

Efteranmälningsdatum: 

2 – 17 maj  

Efteranmälningsavgift: +1000kr på kurspriset vilket då blir 9500kr 

Fakturadatum resterande kursavgift: 18 maj 2021  
 
I kurskostnad 8500kr ingår prövning bestående av 6st examinationshopp samt 
utbildningsprövningar på marken. Hopp överstigande 6st faktureras 1500kr st. 
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Tandem-Urvalstest 
Urvalstest: under mars - april (bokas enligt schema)  
Plats: Psykologpartners, Kammakargatan 22, 111 40 Stockholm 

Pris: 5 000kr inkl. anmälningsavgift på 1500kr 

Sista anmälningsdag: 15 januari  

Anmälningsavgift faktureras 16 januari 2021 

Resterande avgift för urvalstestet på 3500 kronor faktureras i april. 

Observera att avgiften för urvalstestet faktureras även för de kandidater som ej blir 
godkända. 

Godkänd läkarundersökning ska vara inskickad till kansliet före urvalstest! 

 
 
Tandeminstruktörskurs och examinering 
Kurs och examinering: 3–7 maj  
Plats: Johannisberg, Västerås. 

Totalpris: 15 000kr(mat ingår ej) 

Anmälningsdatum: De kandidater som får godkänt på urvalstestet blir automatiskt anmälda till 
kurs och examinering. 

Avgift för kurs och examinering faktureras 5 april 

I kursavgiften ingår teoretisk utbildning med reservdragsprov samt examinering avseende 9 
utbildningshopp. Hopp överstigande 9 hopp faktureras 1500kr st. 

Om du har genomfört urvalsintervju och godkänt test tidigare år, men inte examinering, 
behöver du anmäla dig igen. 

 

mailto:info@sff.se

	Anmälningsavgifter
	Anmälan, efteranmälan, avanmälan och fakturering
	Tandem-Urvalstest
	Urvalstest: under mars - april (bokas enligt schema)  Plats: Psykologpartners, Kammakargatan 22, 111 40 Stockholm
	Resterande avgift för urvalstestet på 3500 kronor faktureras i april.

	Tandeminstruktörskurs och examinering
	Kurs och examinering: 3–7 maj  Plats: Johannisberg, Västerås.
	Avgift för kurs och examinering faktureras 5 april


