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Der er noget i luften – snart gælder det også faldskærme   
 
Det er lykkedes DFU’s bestyrelse, efter flere dialoger med DIF, at kunne overbringe nyheden om, 
at DFU kan åbne op for faldskærmsaktiviteter, dog i mere begrænsede former.  
På baggrund af den seneste uges genåbning af udendørsidrætten og efter dialogerne med DIF, 
så er følgende retningslinjer udarbejdet.  
Disse retningslinjer erstatter det der tidligere er blev udarbejdet i 2020. 
 
Faldskærmssport er defineret som en udendørs sport, hvilket også gælder for ophold i fly i 
forbindelse med spring. 

 Ved ophold i fly skal springere anvende masker, dog skal masker fjernes under exit og 
spring, så der ikke er risiko for de bliver et distraktionsmoment. Dette gælder særligt for 
elevspringere. Derudover skal der anvendes springdragter og handsker egnet til spring. 

 Det er kun tilladt at opholde sig kortvarigt indendørs, dvs. man må bære grej ind og ud af 
klubfaciliteter, benytte toiletter, sætte kaffe over o. lign. 
Al anden aktivitet, herunder seleprøve, pakning af faldskærme, uddannelse o.lign. skal ind 
til videre foregå udendørs. 

 Tandemspring, herunder uddannelsesspring, er tilladt. 
 Forsamlingsforbuddet er hævet fra 5 til 25 personer i forbindelse med udendørs idræts- 

og foreningsaktiviteter i organiseret regi.  
Dette betyder rent praktisk, at der samlet max må være 25 personer i gruppen, her tæller 
alle med både elever, certifikatspringere, piloter, hjælpere etc. 

 Ved anvendelse af sprit til rensning af hænder, så skal man være opmærksom på ikke at 
overføre dette til faldskærmsgrej. 

 
Naturligvis gælder det fortsat, at har man mistanke om eller symptomer på Corona, eller har man 
været i nær kontakt med én person med Corona, så bliver man hjemme. 
Klubberne er ansvarlige for, at det er muligt at holde god hånd-hygiejne, herunder at der er 
rigeligt med håndsprit og mulighed for gå på toilet og vaske hænder indendørs, samt at der i den 
forbindelse er adgang til sæbe og engangshåndklæder. 
DFU’s bestyrelse ønsker naturligvis åbne så meget som muligt op for faldskærmsaktivitet, men 
samtidigt gælder det om, at opretholde tillidskæden springere-klubber-DFU-DIF og 
myndighederne/ministeriet. 
Det handler også om, at DFU er i stand til at finde den rigtige balance i den givne situation, så der 
hurtigst muligt kan åbnes helt op for alle faldskærmsaktiviteter uden begrænsninger. 
 
I øvrigt henvises til kulturministeriets Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv, 26. 
februar 2021 – læs mere her 
 
Blue skies & fly safe 
 
DFU’s bestyrelse 


