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Grattis till din uttagning i landslaget! Du har genom din prestation, som aktiv eller tränare/ledare,
kvalificerat dig för att representera Sverige. En stor ära och ett stort förtroende för dig och för oss.
Som uttagen i landslaget representerar du Sverige. Därför är det viktigt att du känner till, levererar
och agerar utifrån de regler och den värdegrund som svensk Flygsport står för samt med respekt för
dina landslagskamrater, ditt grenförbund och för mästerskapets arrangörer.
Reglerna innehåller rättigheter och skyldigheter och bygger på ömsesidig förståelse och respekt,
samarbete samt sunt förnuft och gott omdöme. Reglerna gäller under hela landslagsaktiviteten, från
det du anländer till tävlingsplatsen till dess att du lämnar den.

Uppträdande, etik, alkohol och droger
Svensk Flygsport har nolltolerans mot användande av doping och narkotika, och användande av
dessa är i alla sammanhang helt oacceptabelt.
I landslaget ska alla känna sig trygga och välkomna! Mobbing, trakasserier och övergrepp får inte
förekomma. Om du uppmärksammar eller själv blir utsatt för olämpligt eller olagligt beteende ska
detta rapporteras till ledare eller särskilt utsedda kontaktpersoner.
Du ska respektera andra genom att uppträda på ett korrekt och sportsligt sätt och avhålla dig från alla
former av kränkande tal och handlingar. Svensk Flygsport tar avstånd från alla former av våld, rasism
och sexuella trakasserier.
Du bör vara medveten om, att allmänhet och media ställer högre krav på dig än på gemene man när
det gäller förhållandet till alkohol. Om alkohol serveras eller erbjuds vid ett landslagsuppdrag gäller
måttfullhet och omdöme. Ha detta i åtanke när du publicerar bilder på sociala medier på dig själv eller
representanter för landslaget.
Svenska Flygsportsförbundet har nolltolerans och tar helt avstånd från all form av doping och
användning av narkotika. Ett positivt dopingprov drabbar inte bara dig som aktiv utan även Svensk
Flygsport i stort. Det är upp till dig som landslagsdeltagare att hålla dig informerad om vilka medel
som är dopingklassade. Du måste också fullgöra dina skyldigheter om vistelserapportering, anmodade
av FAI och Riksidrottsförbundet, om du blir ombedd att göra så.
För att bli uttagen i landslaget ska samtliga aktiva, ledare och coacher ha genomgått utbildningen ”Ren
vinnare”.

Kläder
Aktiva och ledare ska bära, av Flygsportförbundet anvisade landslagskläder vid invignings- och
avslutningsceremonier samt vid prisutdelningar. Kläderna kan med fördel användas även vid resa till
och från de olika arrangemangen samt under tävlingen. Landslagsledningen ansvarar för, att inför
varje aktuell aktivitet, precisera vilka kläder som ska användas vid just den aktiviteten.
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Individuella sponsoravtal
Det är viktigt för Svensk Flygsport att du som enskild aktiv har möjlighet att skaffa egna sponsorer.
För att undvika intressekonflikter bör alla involverade parter vara införstådda med vilka regler som
gäller när du som aktiv representerar landslaget.
Om du är på gång att skriva under ett individuellt sponsoravtal, ber vi dig ta kontakt med Svenska
Flygsportförbundets Generalsekreterare för att kontrollera så att inga intressekonflikter uppstår.

Övrigt
Dessa regler innehåller ett stort inslag av ömsesidig förståelse och sunt förnuft, och vi förväntar oss
att du som aktiv håller dig till dem. Är det något du undrar över eller är osäker på är det alltid bäst att
fråga din landslagsledare.
Lycka till i landslaget!
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