Spelregler för aktiva och ledare inom SvSF
Fastställda av FS 2020-03-14
När du representerar Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) innebär det att du företräder vårt förbund. Om du är uttagen till landslaget och är skytt på internationella tävlingar innebär det att du
dessutom också är representant för Sverige. Det är därför viktigt att alla känner till, uppträder och
agerar på ett lämpligt sätt och följer de gemensamma regler som SvSF har.
Nedanstående spelregler gäller vid samtliga tillfällen när du är utsedd att representera SvSF internationellt och nationellt. Spelreglerna gäller samtliga skyttar, ledare, domare eller personer med
andra uppdrag, och innebär både rättigheter och skyldigheter. Spelreglerna gäller 24 timmar om
dygnet under hela aktiviteten, från det att du lämnar bostaden tills det du är tillbaka i hemmet. Till
internationella tävlingar såsom EM, VM samt världscuper kan endast skyttar och ledare som skrivit
under spelreglerna bli uttagna. Under OS och den så kallade ”olympiska perioden” gäller IOK och
Sveriges Olympiska Kommittés regler för de skyttar och ledare som berörs.
I slutet av foldern finns ett avtal som du ska skriva på och skicka till SvSF innan ditt uppdrag kan
beslutas och påbörjas.
Uppträdande, samarbete och ansvar
SvSF förutsätter att varje aktiv, tränare och ledare agerar professionellt i samband med våra aktiviteter och att man följer de instruktioner som finns beträffande resor, kläder, utrustning, mediekontakter, sponsoraktiviteter, överenskomna tider etc.
Vid alla aktiviteter är det särskilt viktigt att vi gemensamt tar ansvar för att vi har en god stämning
som främjar ett gott samarbete och goda idrottsliga resultat. Det är därför självklart att man genom
sitt personliga uppträdande visar hänsyn och respekt gentemot varandra, samt undviker samtalsämnen och språkbruk som kan anses vara stötande.
Lika självklart är det att fokusera på det idrottsliga uppdraget. Är man uttagen att representera
SvSF är man uttagen för att prestera på högsta möjliga nivå, samt att vara en god representant
för Sverige och svensk skyttesport på och utanför tävlingsarenan. Det är således inte lämpligt att
exempelvis göra politiska utspel under pågående uppdrag. Vid tävlingsarenan är det särskilt
viktigt att du uppträder på ett ansvarsfullt sätt. Uppstår missnöje på banan eller mot arrangören, uppträd lugnt och professionellt, samt uppmärksamma truppledningen om förhållandet och
låt dem ta hand om problemet. Även när du har avslutat din tävling, oavsett om den pågår eller
inte, så gäller det att vara ett föredöme.
När du avslutat ditt uppdrag är det viktigt att du gör den ekonomiska redovisningen korrekt. Redovisning av kostnadsersättningar mer än 1 månad efter genomförd aktivitet ersätts ej, om inte dispens
beviljats.
Landslagskläder
Den som erhållit landslagskläder ska bära dessa vid internationella uppdrag. Så ofta som det bara går
ska dessa kläder även användas vid möten med media. Med landslagskläder menas den officiella
landslagsoverallen som skyttar, ledare och tränare erhållit av SvSF för vissa internationella uppdrag.
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Landslagskläderna ska användas med omdöme om de används vid andra än ovanstående sammanhang.
Sponsring
Som enskild skytt eller ledare har du rätt att exponera dina personliga sponsorer i samband med
landslagsverksamhet, så länge dessa inte står i konflikt med någon av SvSF:s partners eller exponeras
på ett sätt som inte är förenligt med ISSF:s regelverk. Det får dock inte adderas personliga sponsorer
på kläder, hörselkåpor eller andra produkter erhållna av SvSF. Är du som skytt det minsta tveksam
kring exponering, kontakta SvSF:s förbundschef eller ansvarig ledare.
Förbundskapten, landslagsledare eller SvSF förbundschef har både rätt och skyldighet att
stoppa/täcka över landslagsskytts/ledares sponsorer om de strider mot ovanstående.
Du kan komma att bli i anspråkstagen för aktiviteter/events med partners till SvSF. Dessa arrangemang ska då planeras i god tid med den idrottsliga insatsen i fokus, och sker först efter att en överenskommelse är träffad mellan dig och SvSF.
Försäkring
När du är ute på uppdrag för SvSF omfattas truppen och du som aktiv av en tjänstereseförsäkring.
Denna försäkring gäller enbart om du skrivit under dessa spelregler. Minst 10 arbetsdagar innan avresa bör också varje aktiv/ledare själv beställa ett EU-kort från Försäkringskassan;
www.forsakringskassan.se. Intyget gäller i EU/EES-länder samt Schweiz och ger rätt till nödvändig
vård på samma ekonomiska villkor som för invånarna i landet.
Media
På ISSF mästerskap och världscuper ansvara SvSF för landslagets mediehantering och information
kring landslaget, mediahanteringen sker genom SvSF:s medieansvarig eller annan utsedd person.
Efter samråd med medieansvarig kan man som aktiv, tränare eller ledare komma att delta vid möten
med media. I dessa sammanhang uppfattas du som en representant för SvSF och det är viktigt att
uppträda på lämpligt sätt.
Förbundskapten, förbundschef och/eller medieansvarig uttalar sig i övergripande i frågor om vår
verksamhet. Du som blivit uttagen till internationellt uppdrag ska vänta på att truppen blivit publicerad på SvSF:s hemsida innan du kontaktar media, publicerar på hemsida, blogg, sociala media eller
liknande. Är du osäker ska du alltid kontakta din ledare eller SvSF:s medieansvarig före publicering.
För att svensk Skyttesport ska ha möjlighet att synas och attrahera partners äger SvSF rätt att använda och publicera bilder på dig vid internationella uppdrag. Alla bilder som ägs av SvSF kan, när så
är möjligt, erbjudas dig för publicering på egen hemsida, lokal media eller liknande.
Alkohol, doping och droger
SvSF arbetar emot användning av doping och droger. Bruk av dessa accepteras inte. Ett positivt dopingprov drabbar inte bara den aktive utan även hela skyttesporten. Det är av yttersta vikt att varje
enskild aktiv håller sig informerad om vad som gäller inom antidopingområdet, det är alltid varje
enskild aktivs ansvar att se till att den är dopingfri. Uppdaterad information om antidoping finns på
Svenska Antidopings hemsida. https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping
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Alkoholförtäring tillåts endast i mycket måttliga former. Alkoholförtäring är under inga omständigheter tillåten under tävling eller i närhet av tävlingsarenan, ej heller i någon övrig verksamhet för
aktiva under 20 år eller dess ledare. Se även SvSF:s drogpolicy som finns på www.skyttesport.se.
Matchfixing
SvSF stödjer RF:s riktlinjer när det gäller Rent spel.
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa
överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta
mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld
såväl på som utanför idrottsarenan.
Påföljder
Spelreglerna innehåller ett stort inslag av ömsesidig förståelse, samarbete och sunt förnuft. Det förutsätts att ingen bryter mot dessa. Om så ändå skulle ske är både aktiva och ledare ansvariga att se
till att SvSF:s förbundschef omgående meddelas, varvid en incidentrapport därefter tillställs Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen tar därefter beslut om eventuella påföljder.
__________________________________________________________________________________

AVTAL
Härmed förbinder jag mig att följa ”Spelregler för, aktiva och ledare tillhörande SvSF” antagna av
Förbundsstyrelsen 2020-03-14.

Namn:_____________________________________________________
Personnummer:__________________________________
Tävlingslicensnummer (gäller skyttar):_________________________________

________________________________
Ort och Datum

________________________________
Namnteckning

Ovanstående uppgifter och underskrift är en förutsättning för att få delta på internationella uppdrag
som administreras av SvSF.
Skicka det underskriva avtalet till SvSF:s kansli:
Svenska Skyttesportförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm.
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