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Grattis. Du har blivit uttagen att representera Sverige och svensk Flygsport under 

____________________________________________________________________________________________ 

Med detta utskick får du ”Svenska Flygsportförbundets Landslagsregler” som du 
förutsätts läsa igenom och följa, undantagslöst. 

Som lagledare bör du med ditt grenförbund bestämma ansvarsfördelningen av vissa 
uppgifter, som ska genomföras före, under och efter tävlingen (förslag till uppgifter som 
bör/kan skötas av grenförbundets kansli markeras med *). 

Före mästerskapet: 
o Säkerställa att laget anmäls och att anmälningsavgifter sänds in, i god tid före sista anmälningsdatum.*  

o Anmäla laget till Svenska Flygsportförbundet, med information om landslagets vistelse i värdnation.* 

o Försäkra sig om att tävlande och lagledning har god kunskap om FAI:s Antidopingregler och att de 

genomgått utbildningen ”Ren vinnare”.* 

o Säkerställa att de som behöver dispens för mediciner (Therapeutic Use Exemption) har ansökt om och 

fått den beviljad av FAI.* 

o Förvissa sig om att tävlande och lagledning har tillgång till aktuella regelverk.* 

o Vara kontaktperson gentemot arrangören.* 

o Vidarebefordra information från tävlingsorganisationen till samtliga i laget.* 

o Säkerställa att tävlande och lagledning har gällande FAI Sportlicens enligt Sporting Code.* 

o Säkerställa att tävlande och lagledning har aktuella landslagskläder och i tillräcklig omfattning. 

o Vara sammanhållande för landslaget. 

Under mästerskapet: 

o Leda landslaget till framgång! 

o Delta i de lagledarsamlingar som förekommer. 

o Vara kontaktperson mellan de tävlande och arrangören, exempelvis i samband med protester. 

o Se till att de tävlande närvarar vid t.ex. briefing, lagmöten eller andra av arrangören fastställda 

genomgångar eller kontroller.  

o Bestämma vilka landslagskläder som ska användas vid invigning, fotografering, mottagningar, 

prisutdelning, avslutning mm.  

o Skicka daglig rapport (sms) till GS på Flygsportförbundet, vid framgång. 

 

Efter mästerskapet: 

o Förse GS på Flygsportförbundet med slutresultat, i de grenar där svenskar deltagit.  

o Rapportera eventuell avvikelse från Landslagsreglerna till Svenska Flygsportförbundets GS. 

o Komma med förslag till regeländringar som en följd av genomfört mästerskap.  

 

Inlämnas underskrivet till berört grenförbund, som sänder kopia till Svenska 
Flygsportförbundet.  

 

Jag har tagit del av ”Svenska Flygsportförbundets Landslagsregler” 
och ”Landslagskontrakt” och förbinder mig att följa dessa då jag representerar Sverige 
och Svenska Flygsportförbundet:  
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