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VÄLKOMMEN TILL LANDSLAGET

Grattis till din uttagning
i landslaget!
Du har genom din prestation, som aktiv eller ledare, kvalificerat dig
för att representera Sverige. Det är en ära som är få förunnat.
Du har nått den här positionen genom eget hårt arbete och
genom stöttning av din förening. När du representerar landslaget
ansvarar Svenska Simförbundet för verksamheten.
Syftet med den här skriften är att ge dig som landslagsdeltagare
en vägledning i vad det är som gäller när du representerar Svensk
Simidrott.
Lycka till i landslaget!
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För frågor kring:
landsglagsuppdrag - kontakta Förbundskapten
sponsorer - kontakta Marknadschefen
press och media - kontakta Kommunikationsansvarig
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Samarbete och ansvar
För att kunna fungera effektivt och
vara framgångsrik så måste man vara
trygg. Personer som vet vad som förväntas av dem kan lättare känna sig
trygga. Genom att kommunicera tydliga förväntningar som alla ställer upp
på, och genom att du som person
agerar med hänsyn till landslaget, din
förening, och dina landslagskamrater,
så kan vi bygga framgångsrika team
tillsammans.
Att vara med i landslaget och representera Sverige innebär att största
möjliga fokus skall ligga på din idrottsliga prestation. Vi förutsätter att du som
uttagen till landslaget presterar på
maximal nivå och är en god representant för Sverige och Svensk Simidrott
såväl på som utanför idrottsarenan.
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Landslagsledningen arbetar för att
skapa de bästa förutsättningarna för
din idrottsliga prestation genom ledning, resor och logi.
För bästa möjliga arbetsklimat bör
landslagsledning, aktiva och ledare
hålla en öppen dialog kring träning,
tävlingsstarter, mediamöten, sponsorsamarbeten etc.
Som komplement till denna skrift
finns även ett dokument med regler
och villkor som du som landslagsdeltagare och representant för Svensk
Simidrott ska ha läst, accepterat och
skrivit under.

Svensk Simidrotts roll
mellan landslagsuppdragen
Landslaget samlar sina aktiva under
att fåtal dagar under ett år. Övrig tid
är det respektive förening, coach, och
eventuell agent som har det största
ansvaret. Svensk Simidrott finns alltid till
hands i en rådgivande och stöttande
roll även under icke-landslagstid.
Förbundskapten ansvarar för löpande
kontakt med de aktiva.

Vid skador mellan landslagsuppdrag
ska du som aktiv i första hand vända
dig till din förening. Du har även ett
ansvar som aktiv att ta kontakt med
förbundskapten för att informera och
få vägledning kring din skada eller
sjukdom.
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Kläder och utrustning
Du är ansvarig för utrustningen du får
under året. De kläder som du utrustas med inför ett landslagsuppdrag
ska bäras hela och rena i alla sammanhang oavsett om det är träning,
tävling, fritid eller presskonferenser.
Även vid prisceremonier ska landslagskläder bäras. Kläderna används även
vid resa till och från de olika arrangemangen. Vid träning under landslagsaktivitet gäller samma regler dvs. att
landslagskläder ska användas.
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Aktiva och ledare ska under landslagsuppdrag alltid bära landslagskläder och landslagsutrustning så att
förbundssponsorernas logotyper är
väl synliga. Landslagsutrustning kan
inte kombineras med eventuellt egna
sponsorers logotyper och utrustning
som du som aktiv kan ha.
Landslagsledningen ansvarar för att
inför varje aktuell aktivitet precisera
vilken utrustning som gäller.

OS
För den som är uttagen att representera Sverige på de Olympiska Spelen,
gäller särskilda regler uppsatta av
SOK. Under OS och den så kallade
olympiska perioden (åtta dagar innan
OS invigs och tre dagar efter att OS
avslutats) måste de officiella OS-kläderna bäras.
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Finansiering
Vårt landslag finansieras av medel
från Riksidrottsförbundet och Sveriges
Olympiska Kommitté samt från våra
samarbetspartners och medierättigheter.
För att landslaget ska kunna bedriva
sin verksamhet är Svensk Simidrott
ekonomiskt beroende av starka sponsorer och har därför avtal med en rad
företag. I dessa avtal ingår bland annat rätten att associeras till landslaget
och våra verksamheter, exponering,
VIP-platser och biljetter till tävlingar. I
samband med landslagsuppdrag kan
även rätten att få träffa någon aktiv
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och ledare vara aktuellt. De större
sponsorerna har också rätt till sin logotyp på landslagskläderna.
Aktivas medverkan i landslagets sponsoraktiviteter kan ske i olika omfattning
och ska planeras i god tid med den
idrottsliga insatsen i fokus. Det är viktigt
att du som landslagsdeltagare har
förståelse för och vilja att medverka i
sådana träffar.

VÄLKOMMEN TILL LANDSLAGET

Bildrättigheter
För att Svensk Simidrott ska kunna
knyta till oss attraktiva samarbetspartners som ger oss möjlighet att bedriva
en landslagsverksamhet på hög nivå,
så behöver vi kunna erbjuda dem rättigheter som är intressanta. En sådan
viktig rättighet är den exklusiva möjligheten att använda landslagsbilder i sin
marknadsföring.

Svenska Simidrott och våra större samarbetspartners har rätt att använda
sig av de aktiva i landslaget i all intern
och extern kommunikation. Detta
gäller bilder där det är tre eller fler
individer på samma bild (sk gruppbild) alternativt ett collage med lika
många aktiva där ingen individ är mer
framträdande.
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Individuella sponsoravtal
Det är viktigt för Svensk Simidrott 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.
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Om du är på gång att teckna ett
individuellt sponsoravtal, ber vi dig ta
kontakt med Svenska Simförbundets
marknadschef för att stämma av så
att inga intressekonflikter uppstår.
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Media och kommunikation
Svensk Simidrott ansvarar för landslagets mediahantering och informationen kring landslaget genom medieansvarig. Vid förfrågan förväntas du som
aktiv delta i presskonferenser som anordnas inför mästerskapstävlingar. Tänk
på att inte skymma sponsorlogotyper
vid fotografering eller tv-intervjuer. Om
sponsorvägg används vid intervju är
det viktigt att stå rakt och vara nära
placerad för att få ut maximalt värde.
Ha i åtanke att när du som landslagsdeltagare pratar med media
uppfattas du som en representant för

Sverige, Svensk Simidrott och landslaget snarare än som privatperson. Du
bör också tänka på hur olika uttalanden och åsikter kan påverka dig själv
och övriga truppens uppladdning och
prestation.
Förbundskaptenen uttalar sig i övergripande frågor om landslagets
verksamhet och medicinskt ansvarig
uttalar sig i medicinska frågor. Ordförande eller Förbundschef uttalar sig
idrottspolitiska frågor.
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Att vara med i landslaget innebär
att du är en offentlig person, vilket
innebär att du blir granskad och kan
få kritik, både positiv och negativ,
från allmänhet och media. Svensk
Simidrott råder dig att under mästerskap och precamps följa media och
sociala medier med omdöme på ett
sätt så att det inte påverkar din prestation negativt.
Svensk Simidrott erbjuder medieträning för intresserade aktiva och
ledare. Vid eventuella krissituationer
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ansvarar Svensk Simidrotts krisgrupp för
arbetet, där medieansvarig ingår.
Medieansvarig finns även som stöd i
situationer där du som aktiv eventuellt
känner dig obekväm i tillsammans
med media.
Svensk Simidrott uppmuntrar alla i
landslaget att dela sitt engagemang
kring simidrotten och landslaget i
egna digitala kanaler som hemsidor,
sociala medier och bloggar. Men låt
inte arbetet med denna kommunikation ta fokus och energi från din
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idrottsliga prestation. Vi uppmanar till
kommunikation med sunt förnuft och
omtanke, särskilt när det gäller bild
och text på andra än dig själv.
Svensk Simidrott använder olika
digitala kanaler för att informera,
marknadsföra och bygga kännedom
kring landslaget. Vi ser gärna att alla i
landslaget är delaktiga i detta arbete
genom att gilla, dela och kommentera i sociala medier. Detta bygger
simidrotten, landslaget och ditt eget
varumärke.

Vi ser gärna att du använder Svensk
Simidrotts samt våra partners hashtags
under landslagsuppdragen. Du kan
också använda egna sponsorers hashtags under förutsättning att de inte
är konkurrenter till Svensk Simidrotts
samarbetspartners.
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Uppträdande, etik och droger
Att vara uttagen i landslaget
innebär att du ska vara en
god representant och ambassadör för Sverige och Svensk
Simidrott både på och utanför
tävlingsarenan.
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 Simidrott tar avstånd
från alla former av våld, rasism
och sexuella trakasserier. Som
aktiv förväntas du uppträda i
enlighet med detta.
Det är viktigt är att du är medveten om att allmänhet och
media ställer högre krav på dig
än på gemene man när det
gäller förhållandet till alkohol.
Tänk på att när du representerar landslaget under resor
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och vid officiella uppdrag etc
representerar du hela idrotten
och bör uppträda därefter.
Även när du själv har tävlat
färdigt gäller det att vara ett
föredöme ända tills mästerskapet är avslutat för samtliga i
truppen.
Om alkohol serveras eller erbjuds på en bankett i
samband med ett landslagsuppdrag gäller med andra ord
alltid måttfullhet och omdöme.
För ungdomar under 18 år
ska ingen alkoholkonsumtion
förekomma under landslagsuppdrag. Svensk Simidrott förutsätter att du tar avstånd från
droger. Nyttjande av tobak
är inte heller förenligt med en
seriös satsning inom elitidrott.
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Antidoping
Idrottens viktigaste värdegrund
och grundfundament är att
man tävlar och konkurrerar
på lika villkor. Doping är farligt,
förbjudet och fusk. Svensk
Simidrott har nolltolerans och
tar avstånd från all form av
doping.
Som ett led i vårt antidopingarbete ska samtliga simidrottare
som är uttagna att representera Svensk Simidrott genomgå
Riksidrottsförbundets e-utbildning i antidoping.

utan även Svensk Simidrott.
I Svensk Simidrotts samtliga
sponsoravtal finns möjligheten
för samarbetspartnern att
omedelbart avbryta samarbetet om doping inom landslaget
konstateras.
Som aktiv blir du återbetalningsskyldig för de ersättningar/bidrag du fått, om du skulle
bli fälld för doping. Ett positivt
dopingprov innebär också avstängning från all organiserad
idrottslig verksamhet.

Som aktiv är du ansvarig för att
att hålla dig uppdaterad och
informerad om vilka medel
som är dopingklassade och att
i samråd med medicinskt ansvarig söka eventuell dispens.
Ett positivt dopingprov drabbar inte bara den aktive
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Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
010-476 53 00

