SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

Uppförandekod för landslagsskytt, ledare eller förtroendevald.

1: Inledning
1.1 Denna kod gäller under uppdrag för Svenska Bågskytteförbundet vid representation
internationella eller nationellt.
1.2 Roller som avses är landslagskyttar, tränare, ledare samt övriga representanter (nedan kallat
“representanten/representanter”).
1.3 Bakgrund
Grunden för vår verksamhet ligger vår vision och våra värderingar. Ha vår vision, ”Bågskytte för
alla, överallt, alltid” med vid olika beslut och ageranden. Värdeorden ”glädje, gemenskap och
modern” sammanfattar bågskyttets värderingar som genom vår representation gör bågskytte till
”bästa idrotten”.

2: Avsikt
Koden klargör vad som förväntas av en “representant” för Svenska Bågskytteförbundet.

3: Förhålla sig till idrottens bestämmelser
Med denna kod är representanten underställd följande idrottsorganisationers regler, bestämmelser
och policys i den meningen som det berör repektiva organisation:
-

Internationella olympiska kommittén (IOC)

-

World Archery (WA) och World Archery Europe (WAE)

-

Svenska Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Sveriges
Paralympiska Kommitté (SPK)

-

Svenska Bågskytteförbundet (SBF)

-

International Horse Back Archery Alliance (IHAA)

-

WADA-antidoping

“Representanten” är själv ansvarig för att hålla sig bekant med gällande regelverk.

4: Kodens varaktighet
Denna kod gäller från att det signerats till dess att “representanten” inte är aktuell för att representera
Svenska Bågskytteförbundet eller till dess att reviderade riktlinjer eller kod föreligger.

5: Förpliktelser i samband med representation
Det förväntas att “representanten” föregår med gott exempel vilket innebär
-

följer lagledningens/ledningens instruktioner och visar lojalitet för de beslut som tas.

-

håller avtalade tider.
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-

är väl förberedd, både fysiskt och psykiskt.

-

använder anvisade kläder, även det som anges för resa.

-

har välfungerande utrustning med relevant reservmaterial och kunskap att sköta densamma

-

är införstådd med att jag representerar Svenska Bågskytteförbundet från avresa tills jag är
hemma igen.

-

uppför sig som en god representant för svenskt bågskytte och idrott, på field of play såsom
utanför, även inkluderat i sociala medier och andra mediakontakter

-

vid internationella tävlingar ingår jag i laget även om jag själv blivit utslagen och är därmed
med som stöd och hjälp för de som fortfarande är kvar i tävling. Det som respekt för
arrangör, lagledning och inte minst lagkamraterna. *

-

deltar på öppnings- och avslutningsceremonier, och eventuella andra officiella
tillställningar.*

-

förhåller sig till, och är bekant med, de gällande regler för svensk idrott, avseende doping och
uppförandekoder och SBF:s sponsorregler(kan vara olika för olika landslag)

-

respekterar och visar hänsyn mot lagkamrater och konkurrenter.

-

inte använder alkohol.**

-

intar fastsatta måltider i samlad trupp och deltar på aktuella lagsamlingar.*

-

pratar med lagledningen/ledningen om personliga problem eller problem inom laget, när så
är aktuellt, och inte belastar lagkamraterna med detta.

-

tar upp eventuella oklarheter om instruktioner eller händelser med lagledningen på ett lugnt
och hövligt sätt. I de fall vi inte kan enas skall oenigheter avseende dylikt tas upp med
sportchefen eller förbundsstyrelsen/kansli vid hemkomst.

-

deltar på eventuella presskonferenser, intervjuer eller fotografering där avsikten är att få
material för information och eller PR för någon av ovan organisationer.

*Lagledare

kan, restriktivt, vid sjukdom, force majeure och när annat kan motivera medge undantag för denna regel för

enskild eller flera.
**Lagledare/ledning

kan medge undantag för denna regel vid banketter/avslutningar- när inte någon svensk aktiv under 18

år är på plats. I övrigt hänvisas till SBF:s alkoholpolicy.

6: Lojalitet och marknadsmässiga förhållanden
“Representanten” skall agera lojalt mot SBFs styrelse, medlemmar, sponsorer/samarbetspartner, samt
använda rätt sponsorprofilering* i alla officiella, och inofficiella sammanhang, inklusive
presskonferenser/media framträdanden samt i sociala medier.
Not. Landslagskläder, tröja, väst och eventuell överdragsjacka, får inte användas som ersättning för klubbdräkt på
nationella tävlingar
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*Idrottaren

kan ingå individuella avtal och efter ansökan ha möjlighet att använda det i förväg överenskomna utrymmet i

landslagets outfit för sin egen sponsorprofilering

7: Svenska Bågskytteförbundets förpliktelser vid landslagsresor
Förbundet ska föreskriva hur bokningar av resor ska göras(gemensamma resor kommer att vara en
allmän regel, men det kommer att finnas vissa praktiska undantag), boende (rum i två personer är det
normala) och lagledaren ger all relevant information om tävlingen och tävlingsplats.
SBF täcker alla kostnader för resor och logi, om inte annat anges (ofta används egenfinansiering).
Det kommer att utses till en lagledare på alla mästerskap, VM, Europacup etc där registrering sker
via SBF. Landslagsaktiva som tävlar på egen hand i internationella tävlingar, utanför Norden, ska
meddela och få godkänt av sin förbundskapten innan anmälan.

“Representantens” ansvar
“Representanten” ska skicka en bekräftelse på hur dennes namn är skrivet i passet till
Förbundskapten eller om annan anges tillsammans med inlämnandet av detta avtal så att rätt namn är
registrerat för beställning av biljetter .
•
•
•
•
•

Jag bekräftar att jag har ett giltigt pass (minst 6 månader efter planerad resa)
Jag bekräftar att jag själv har en giltig reseförsäkring. (Folksams landslagsförsäkring täcker
personskador mm.)
Jag bekräftar att jag har med mig ett giltigt hälsokort(får jag från FK)
Jag meddelar eventuella allergier eller annan medicinsk information som är viktig för
lagledningen att veta
Jag är medveten om att WA/IOC/SBF och media kan komma att använda bilder där jag
medverkar på ett för idrotten och media normalt sätt och att mina personuppgifter används
på ett för idrotten nödvändigt sätt för resultat och historik.

8: Överträdelser och konsekvenser
Om koden inte följs kommer en eller flera av följande konsekvenser bli följden:
1.
2.
3.
4.

Idrottsutövare tas av från tävlingen (Förbundskaptensbeslut)
Hemfärd på den aktivas bekostnad
Avstängning från tävlingar på kortare eller längre tid (Bestraffningsnämnden hanterar)
Övirga kommer inte att kunna fortsätta sitt uppdrag (ledare och övriga representanter
beslutas av SBFs styrelse)

9: Tvister
Tvister blir avgjorda enligt SBFs och RFs regelverk.
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Uppförandekod för landslagsskytt, ledare, förtroendevald är
läst och accepterat, en kopia är mottagen!
Dokumentet är fyra sidor inkuderat denna.

Plats:________________________ Datum:____________________________

Underskrift:________________________________________________

Namnförtydligande:____________________________________________

Aktiv eller ledare/ Målsman för utövare under 18 år

Svenska Bågskytteförbundet genom:_______________________________________________

