Landslagskontrakt 2023
Svenska Fallskärmsförbundet
INLEDNING
Du har kvalificerat dig som landslagshoppare för Svenska Fallskärmsförbundet och kommer
därmed att representera Sverige på internationella tävlingar.
Som svensk fallskärmshoppare representerar du Sverige, Riksidrottsförbundet, Svenska
Flygsportförbundet och Svenska Fallskärmsförbundet. Det är viktigt att du genom ditt sätt att
uppträda både på och utanför tävlingsplatsen bidrar till att bibehålla Sveriges goda rykte.
Detta även inför övriga internationella tävlande, funktionärer, domare och publik.
Under dessa tävlingar ska du följa värdlandets lagar och förordningar samt följa
internationella konventioner. Du skall även följa och respektera regelverket hos ansvarig
internationell arrangör.
RIKTLINJER OCH REGLER
SFF TK TÄVLINGSREGLER
Du skall läsa, vara uppdaterad och följa de rådande tävlingsregler som är upprättade för
landslag, se www.sff.se - Tävlingsregler.
SVENSKA FLYGSPORTSFÖRBUNDETS LANDSLAGSREGLER
Ta del av och följa FSF upprättade landslagsregler.
SÄSONGSPLANERING OCH KVARTALSRAPPORTER
Du skall ha en upprättad säsongsplanering (över ditt landslagsår) som redovisas i tid i
respektive kvartalsrapport.
LANDSLAGSTRÄFFAR
Du eller en representant från ditt lag skall närvara på de landslagsträffar som anordnas av
Svenska Fallskärmsförbundet och/eller Svenska Flygsportförbundet.
ANTIDOPING
Du skall vara väl insatt, ha god kunskap och följa Riksidrottsförbundets antidopingregelverk,
se www.rf.se. Du skall genomföra Riksidrottsförbundets webbaserade utbildning i antidoping
”Ren vinnare”. Erhållet diplom efter utbildningen skall mailas till SFF TKs ordförande.
NARKOTIKAKLASSAT PREPARAT
Svenska Flygsportförbundet har nolltolerans mot användande av doping och narkotika.

Alla former av befattning med och handhavande av narkotikaklassade och
narkotikaförklarade preparat är förbjudet, i enlighet med 8 § narkotikastrafflagen.
OFFICIELLA EVENEMANG UNDER TÄVLINGEN
Då du representerar Sverige på internationella tävlingar skall du delta på de fastställda
officiella evenemangen såsom: invigningsceremoni, fotografering, officiella
mottagningar/möten, prisutdelning och avslutningsceremoni.
KLÄDKODEX
Vid alla officiella evenemang, se ovan, skall du använda landslagskläder från Svenska
Flygsportförbundet.
Dessa riktlinjer har arbetats fram av SFF TK. Om du inte efterlever/följer dessa riktlinjer kan
en påföljd innebära en uteslutning ur landslaget och eventuell återbetalning av tävlings- och
träningsstöd.
Jag har tagit del av ”Landslagskontrakt 2023 - Svenska Fallskärmsförbundet” och kommer att
följa de upprättade riktlinjerna under mitt landslagsår.
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