
 
 

Uppförandekod 

Följande dokument måste bli underskrivet och efter stämpling av förbundskapten inlämnat till SKF:s kansli för 

medlemmar i landslaget och dess träningsgrupp samt ledare och resurspersoner inom landslaget för att 

berättigas delta på internationella tävlingar. Dokumentet kommer att finnas på hemsidan och kommer även 

mailas/delas ut till berörda aktiva/målsmän. Ni kommer själva att behålla kopia av ett underskrivet exemplar. 

Det är en självklarhet att alla atleter strävar efter att förbättra och utveckla deras och andras Potential. 

Uppförande: 

•Visa respekt, jämlikhet, artighet mot alla individer vid alla tillfällen. 

•Bidra till en miljö där individer och personligheter kan utvecklas. 

•Uppmuntra och stötta dina tränings- och tävlingskamrater. 

•Jämför dig inte med andra atleter eller träningskamrater–alla är olika. 

•Avstå från användning av och förespråka inte användning av prestationshöjande medel. 

•Upprätthåll truppens, landslagets och förbundets integritet i samtal och i handling. 

•Sträva efter att skapa en stödjande lojal och pålitlig enhet - som är vår grupp. 

•Atleter ska ta ansvar för sina egna beslut. 

•Skvallra inte och sprid inte rykten. 

 

 Träning, kunskap, medvetenhet, utbildning och uppträdande mål: 

•Långsiktig utveckling och framgång är det huvudsakliga målet. 

•Föregå med gott exempel, leda genom att göra. 

•Bekanta dig med olika roller inom gruppen (ledare, tränare, seniorer, juniorer m.m.) 

•Mer erfarna atleter uppmuntras till att acceptera roller som förebilder. 

•Känn igen/var medveten om skillnader mellan olika atleter och var medveten om olika utvecklingsstadier. 

•Vara medveten eller observant på skillnaden mellan sjukdomar/skador och ömhet och trötthet. 

•Det kan bli nödvändigt för sjuka eller skadade atleter att bli ombedda att vara närvarande vid träningar och/eller 

   tävlingar. 

•Identifiera skillnaden mellan ”vilja” och ”behov”. 

•Ge aldrig upp! 

•Om en aktiv på grund av sin landslagssatsning inte kan fullgöra eller klara sin skolutbildning på en önskad eller 

tidigare nivå, eller sänker sina betyg markant skall den aktives landslagsengagemang minskas tills dess adekvata 

utbildningsstandard/skolresultat erhållits. 



 
 

aTävling: 

•Uppmärksamma och hylla alla prestationer och framgångar på alla nivåer inom gruppen.  

•Erkänna och främja goda prestationer oavsett om det är av en gruppmedlem eller inte.  

•Landslagets/förbundets ”färger” ska alltid bäras, under tävling samt under resan till och från tävling.  

•100% insats och focus vid 100% av alla tillfällen på både läger och tävling! 

 

Socialt: 

•Upprätthåll alltid gruppens och förbundets sekretess. 

•Bidra på ett entusiastiskt sätt till att gruppen är positiv, rolig och framgångsrik. 

•Uppmuntra föräldrar, familjemedlemmar och vänner till att aktivt bidra i positiv bemärkelse. 

•Ifrågasätt inte gruppens, ledningens eller förbundets professionella status. 

•Alla officiella och grupp aktiviteter är alltid drog och alkoholfria.  

•Närvara vid landslagets aktiviteter och övriga arrangemang/tävlingar enligt kriterierna. 

 

Allmänt: 

•Sträva efter att uppfylla gruppens förväntningar till din bästa förmåga. 

•Alla atleter måste vara ansvarstagande i att aktivt arbeta med skadeförebyggande träning och ansvarsfull 

återhämtning.  

•Er förbundskapten/assisterande är tillgänglig dygnet runt. 

•Gruppen utövar en kultur där man inte klagar eller lägger skulden på något/någon. 

•Gruppen tillåter ”inga ursäkter”. 

•Atleter uppmuntras att aktivt söka information och utbyta information som gynnar idrotten. 

•Mobiltelefoner (eller annan teknisk utrustning) används inte i gruppens närvaro vid samlingar, träningar eller 

gemensamma middagar eller andra gemensamma aktiviteter.  

•Atleter förväntas resa äta och bo tillsammans som en grupp vid samtligamästerskap, läger och övriga tävlingar 

  om ingenting annat meddelas. 

•Den aktive godkänner och motsätter sig inte enligt gällande IFSC regler och SKF:s Policy vare sig doping eller BMI 

kontroller. Dock ska för minderåriga en förtroendeperson närvara. Denna kan vara tränare, ledare, 

vårdnadshavare eller annan av den aktive vald person. 

 



 
 

 

 

 

Disciplin:  

•Diskriminering, trakasserier och/eller mobbning i någon form tolereras inte.  

•Disciplinära åtgärder kan bli aktuellt för alla medlemmar i gruppen. För att detta ska ske krävs att en myndig 

(18år eller äldre) gruppmedlem eller ledare är närvarande som representant eller som vittne. 

 

Jag………………………………………………….har läst och tagit del av ovanstående kriterier till min bästa förmåga och jag 

förstår att genom min underskrift förväntas: 

Upprätthålla integritet och anseende för förbundet, landslaget eller dess träningsgrupp.  

De eventuella delar jag inte förstått har jag fått förklarat för mig av tränare för gruppen alternativt att 

dokumentet har lästs igenom i grupp. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Underskrift aktiv      Datum 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Målsmans underskrift (om aktiv är under 18 år)   

                                                           

 
 
 
  


