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Grattis!

När du är aktiv i landslaget och representerar Sverige och 
Svenska Konståkningsförbundet innebär det att du lägger 
största möjliga fokus på din idrottsliga prestation. Samtidigt 
är det viktigt att alla involverade, aktiva och ledare, arbetar 
tillsammans för att skapa en god laganda och för att nå det 
bästa gemensamma resultatet för hela landslaget. 

För att kunna fungera effektivt och vara framgångsrik 
så måste man vara trygg. Personer som vet vad som för-
väntas 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, ditt distrikt, och dina landslags- 
kamrater, så kan vi bygga framgångsrika team tillsammans. 

Landslagsarbetet ska präglas av öppenhet, tydlighet och 
framförhållning. Det skapar vi genom att ha en god dialog 

mellan landslagsledning, aktiva och tränare. Alla inblan-
dade ska alltid ha de aktivas bästa för ögonen. 

Landslagsledningen arbetar för att skapa de bästa för-
utsättningarna för din idrottsliga prestation. Sportchefen 
tillsammans med landslagsansvariga har ett övergripande 
organisatoriskt och ekonomiskt ansvar för landslagsverksam-
heten och det är tillsammans som vi skapar de bästa möjlig-
heterna för att du som aktiv ska kunna nå din fulla potential.

Som komplement till denna skrift finns även ett dokument 
med regler och villkor som du som landslagsdeltagare och 
representant för Svenska Konståkningsförbundet ska ha 
läst, accepterat och skrivit under. 

Grattis till din uttagning till Team Sweden! Nu fortsätter 
resan mot dina framtida mål! 

Du har genom din prestation, som aktiv eller ledare, kvalificerat 
dig för att representera Sverige. Det är en ära som är få förunnat. 
Genom en dedikerad insats från din sida, stöttad av de närmaste 
runt omkring dig och med din förening som bas, har du nått denna 
position. Stort grattis! 
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Du är en 
förebild och 
ambassadör 
för Svensk 
Konståkning

Som representant för landslaget förväntas du vara en god 
representant för Svensk Konståkning både på och utanför 
konståkningsarenan. Det innebär bland annat att du lever 
upp till vår värdegrund och uppförandekod. 

Men förebildsrollen innebär så mycket mer. Det handlar om 
att vara medveten om vad som är rätt beslut i olika situationer 
och att faktiskt agera utifrån detta, även när det är svårt. 

Som landslagsåkare är du en viktig förebild för andra konst- 
åkare. Det är därför viktigt att du deltar på SM, Elitserien, 
Kvaltävlingar och internationella tävlingar på hemmaplan. 

Att vara landslagsåkare, landslagstränare eller teknisk funk-
tionär på internationell nivå innebär även att du ska vara 
villig att dela med dig av din kunskap och ditt engagemang. 
Att andra plötsligt ser upp till dig kan ge dig en fantastisk 
boost, men det är hur du hanterar situationer som avgör om 
det håller i sig och fortsätter upplevs som något positivt.  
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Regler och riktlinjer 
inom landslaget

 — Agera och lyda under ISUs ”Code of Ethics” och följa Svenska Konståkningsförbundets uppförandekod samt  
policydokument. 

 — I samråd med din/er tränare och Svenska Konståkningsförbundets sportchef göra en säsongsplanering, utvärdering 
och målsättning.

 — Aktivt delta på samtliga landslagsaktiviteter, om inte giltiga skäl förekommer.   

 — Försäkra dig om att du inte intar dopingklassade substanser eller droger. Det är viktigt att tänka på att även vanliga 
receptfria läkemedel kan finnas uppsatta på dopinglistan. Även kosttillskott kan innehålla dopingklassade substanser. 
Aktuell information kring antidoping finns på rf.se/antidoping

 — Årligen genomföra Riksidrottsförbundets e-utbildning, Ren Vinnare som finns på renvinnare.se. Utbildningen genomförs 
senast den 1 augusti inför kommande tävlingssäsong och intyget som du fr efter du genomfört utbildningen skickas till 
sportavdelningens administratör.

 — Sätt ribban högt och ha viljan att förändra och utvecklas, samt göra en seriös satsning med mål och ambitioner att 
nå topplacering i internationella tävlingar och mästerskap. 

 — Samarbeta kring och engagerat vilja uppnå egna och gemensamma mål. 

 — Var positiv och bidra till ett trevligt och stimulerande kamratskap. 

 — Var ansvarstänkande, visa respekt och följa uppsatta regler.

 — Följ de rekommendationer som ges av ansvarig tränare, sportchefen och resurspersonerna i din omgivning. 

 — Ha en sportslig attityd såväl mot andra aktiva, tränare, ledare och övriga personer i din omgivning. 

 — Delta på fotografering och andra eventuella aktiviteter som ingår i Svenska Konståkningsförbundets kommunika-
tionsarbete och sponsoravtal, vilket ger Svenska Konståkningsförbundet rätt att använda bild/film och namn på 
den aktive i publikationer och på internet.    

Inom respektive landslag kan det finnas ytterligare förväntningar och överenskomna regler. Alla har samma syfte – att 
skapa en så bra miljö som möjligt för dig och övriga landslagsåkare att utvecklas i.  

Regler och riktlinjer gäller 24 timmar om dygnet under landslagsaktiviteterna. I omvärldens ögon är du emellertid alltid 
en landslagsåkare, vilken innebär att du behöver ha en stor medvetenhet om förebildsrollen som du har oavsett 
sammanhang. Ett exempel är när ett mästerskap har avslutats. Då finns det situationer som ställer krav på ett seriöst 
och moget agerande. Därför kan till exempel alkoholförtäring bara i undantagsfall accepteras och då endast för aktiva 
över 18 år och huvudsakligen i samband med måltider och i måttliga mängder. 

De som bryter mot förebildsrollen och landslagets gemensamma regler och policys kan efter samråd mellan sportchef 
och ansvarig tränare stängas av från landslagsverksamheten. Detta kan verkställas omedelbart och gälla för kortare 
eller längre perioder beroende på händelsens karaktär. En omedelbar avstängning kan medföra kostnader för den aktiva, 
till exempel ombokning av biljetter. 

Att vara en del av ett landslag innebär både rättigheter och 
skyldigheter och grundförutsättningarna för dig är att: 

https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/
https://www.renvinnare.se/
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Planering och 
landslagssamlingar

Sportchefen kommer ha dialog med aktiva i landslagen och deras tränare kring planeringen av landslagsverksamheten 
och träningen i din/er förening. Ni kommer att få veta vilka aktiviteter som förväntas, de ekonomiska förutsättningarna 
som gäller samt villkor och kriterier för uttagning till internationella tävlingar och mästerskap. 

Då de ekonomiska resurserna inom Svenska Konståkningsförbundet är begränsade kan vissa landslagsaktiviteter, delvis 
eller helt, inte finansieras inom ramen för landslagsbudgeten. Det är av stor vikt att du deltar i de landslagsaktiviteter 
som du blir uttagen till då planeringen alltid görs utifrån en helhetssyn. Det kan förekomma tävlingar och/eller tester på 
landslagsläger som i sin tur ligger till grund för uttagning till kommande landslagsaktiviteter. 
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Samarbete 
med andra

Svenska Konståkningsförbundet har ett tätt samarbete med 
Riksidrottsförbundets avdelning för Elitidrottsstöd (RF elit) 
och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). Samarbete kan 
vara i form av experter inom olika områden som medverkar 
på träningsläger eller aktiviteter som på annat sätt bidrar till 
att höja kvalitén i landslagsverksamheten. 

Som landslagsåkare förväntas du vara öppen och lyhörd för 
de eventuella insatser som görs och ha förståelse för att 
prioriteringen både inom och mellan landslag är behovs-
styrd och därför kan se helt olika ut. 
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Internationella tävlingar 
och mästerskap

Det är Svenska Konståkningsförbundets Internationella kommitté som tillsammans med sportchefen inför varje säsong 
beslutar om riktlinjer och uttagningskriterier för deltagande på internationella tävlingar och mästerskap, så att åkare 
och lag vet förutsättningarna. 

Att vara med i landslaget innebär emellertid inte att du är garanterad medverkan på internationella tävlingar och/eller 
mästerskap. Det är upp till sportchefen att föreslå/nominera vilka som ska delta på de olika eventen. Internationella 
kommittén godkänner deltagandet, vilket kommuniceras till alla involverade.  
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Prispengar

Om åkare/lag vinner prispengar gäller följande:

 — Arrangören för tävlingen utbetalar alltid prispengarna till Svenska Konståkningsförbundet, med den inkomstskattesats 
avdragen som gäller i det arrangerande landet samt bankkostnader. 

 — Därefter görs en utbetalning direkt till åkaren från Svenska Konståkningsförbundet, med ett avdrag på 10% av 
beloppet. 

 — Därefter ska åkaren själv betala in eventuellt ytterligare A-skatt. 

Observera att åkare måste följa ISUs regler för uppfyllande av prispengar (uppvisningsprogram, uppvisningsträning, 
medaljceremoni, ”kiss and cry” mm). 
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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. Svenska Konståkningsförbundet 
har nolltolerans och tar avstånd från all form av doping. 

Som aktiv, tränare och ledare ska du följa Svenska Konståk-
ningsförbundets Antidopingprogram som du kan läsa mer 
om på svenskkonstakning.se. Som ett led i detta ska samt-
liga aktiva, tränare och ledare uttagna att representera 
Svenska Konståkningsförbundet genomgå Riksidrottsför-
bundets e-utbildning i antidoping, Ren Vinnare, årligen. 
Intyget skickas in till Svenska konståkningsförbundets 
administratör på sportavdelningen senast den 1 augusti 
inför säsongsstart. 

Som aktiv är du ansvarig för att hålla dig uppdaterad och infor-
merad om vilka medel som är dopingklassade och att i samråd 
med medicinskt ansvarig söka eventuell dispens (TUE). 

Du ansvarar själv att förvissa dig om medel du intar inte 
innehåller dopingklassade substanser. Tänk på att flera 
kosttillskott kan innehålla otillåtna substanser även om 
detta inte står på förpackningen vilket gör att landslags-
aktiva ej intar kosttillskott. Åkare kommer att bli föremål för 
oannonserade dopingtester nationellt och internationellt. 

Aktiva som är ålagda av RF/SOK/ISU att genomföra vistelse- 
rapportering (RTP) är själva ansvariga att sköta detta 
enligt fastlagda regler/rutiner. 

https://www.svenskkonstakning.se/
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Om du skadar dig 
eller blir sjuk

Vid en eventuell skada eller sjukdom i samband med landslagsaktivitet eller mellan landslagsuppdrag ska du kontakta 
sportchefen för att informera och få vägledning kring din skada eller sjukdom. Om du blir skadad eller får ont är det 
viktigt att du tar ditt ansvar och söker hjälp i tid. I de fall du skadar dig är den allmänna vården din primära väg till hjälp. 

Vården är inte inriktad på elitidrott och därför behöver du på egen hand eller med hjälp av din förening säkerställa 
kontinuerlig kontakt med sjukgymnast, kiropraktor/naprapat, idrottspsykologisk rådgivare eller annan resurs/behandlare. 
Att ta ett ansvar innebär att du själv formar vardagen så att du har stöd kring förebyggande träning och skadehantering. 
Detta för att kunna träna och utvecklas mot dina mål. 

För att kunna öka och förbättra stödet inom det medicinska området 
arbetar Svenska Konståkningsförbundet med externa experter 
kring skaderegistrering och hälsokontroller. Som landslagsåkare 
förutsätts du medverka i dessa genom löpande rapporteringar och 
eventuella årliga kontrollinsatser. Utan bra inspel kommer inget 
bra resultat, så din medverkan här är viktig. 
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Psykisk ohälsa

Aktiva eller tränare/ledare på högsta elitnivå (landslag) har möjlighet att söka till Riddargatan 1 - Mottagningen för 
Elitidrott och Hälsa (Stockholm) eller Triangelmottagningen (Malmö) som är inriktade på att tidigt upptäcka, bedöma 
och behandla psykisk ohälsa. Huvudsyftet är att göra elitidrotten mer hållbar samt förebygga en mer långvarig 
problematik. De som arbetar här har en kombination av hög kompetens rörande psykologisk behandling, idrottspsykologi 
samt erfarenhet och förståelse för elitidrottarens miljö och dess utmaning. 

11



12

Se till att du 
är försäkrad

Det är alltid ditt eget ansvar att se till att du har rätt för-
säkringsskydd och eventuellt göra erforderliga tilläggsför-
säkringar om detta önskas. För alla licensierade åkare ingår 
sedan den 1 juli 2020 en utökad försäkring med Folksams 
Råd och Vård. Svenska Konståkningsförbundet rekommen-
derar dock alla landslagsåkare att teckna en elitidrotts-
försäkring via Folksam. Läs mer och teckna försäkringen 
på folksam.se.

Försäkringskassans kort ska alltid medtas vid uppdrag/
tävlingar/träningsläger utomlands. Svenska Konståknings-
förbundet rekommenderar att alla har en hemförsäkring 
och se över vad som ingår i den. Om du under vissa perioder 
uppehåller dig i utlandet, exempelvis på träningsresa, bör 
du i förväg kolla upp eventuella särskilda försäkringsvillkor. 
De flesta hemförsäkringar/skolförsäkringar täcker akut-
vård och gäller vistelse utomlands de första 45 dagarna, 
sen behövs komplettering. 
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https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/rad-och-vard-for-idrottsskador
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/rad-och-vard-for-idrottsskador
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/elitidrottsforsakring
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Landslagskläder 
och sponsorer

För att skapa igenkännande och visa att just du är en 
stolt företrädare för Svenska Konståkningsförbundet ska 
du i landslagssammanhang som träning, intervjuer och 
fotograferingar eller andra uppdrag, använda Svenska 
Konståkningsförbundets landslagskläder. Detta gäller 
vid resan till och från tävlingen, på plats och vid träningar  
och i ”kiss and cry”. Du får i dessa sammanhang inte expo-
nera andra sponsorer som du exempelvis har i egenskap 
av konståkare i en förening, än Svenska Konståkningsför-
bundets sponsorer. Kontakta förbundets sportchef om du 
är osäker på vad som gäller i ditt fall. 

Landslagsklädseln får endast bäras när man är uttagen av 
Svenska Konståkningsförbundet att representera landslaget 
och får exempelvis inte användas på vardagliga träningar 
i hemmamiljön eller övriga sammanhang om inte annat är 
avtalat i förväg. 

I samband med tillställningar där klädkoden inte möjliggör 
träningskläder är det vårdad och representativ klädsel 
som gäller. 

Landslagsledningen ansvarar för att inför varje aktuell 
aktivitet precisera vilken utrustning som gäller. 

För den som är uttagen att representera Sverige på de 
Olympiska Spelen (OS), Youth Olympic Games och (YOG), 
och/eller European Youth Olympic Festival (EYOF) gäller 
särskilda regler uppsatta av Sveriges Olympiska Kommitté 
(SOK). Under OS och den så kallade olympiska perioden 
måste de officiella OS-kläderna bäras. Uttagna får mer 
information om detta inför sin resa. 
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Egna sponsorer

Svenska Konståkningsförbundet ställer sig positiva till egna personliga sponsorer, bara de inte exponeras i landslags-  
eller förbundssammanhang. Tänk noga på din förenings, ditt personliga och Svenska konståkningsförbundets varumärke 
när du väljer vilka aktörer du vill samarbeta med. Svenska Konståkningsförbundet vill stå för en sund, utvecklande, utma-
nande och rolig tränings- och tävlingsform och sponsorerna bör ställa sig bakom vår uppförandekod. 
Svenska Konståkningsförbundet samarbetar inte inom områden så som sprit, tobak eller vapen. Vi står också bakom 
RF:s rekommendation att inte förespråka kosttillskott och energidrycker, varpå samarbete med den typen av produkter/
varumärken är något som vi heller inte står bakom.  

Om du är på gång att teckna ett individuellt sponsoravtal, ber vi dig att ta kontakt med Svenska Konståkningsförbundets 
sportchef för att stämma av så att inga intressekonflikter uppstår. 
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Svensk konståkning 
i media

En stor del av bilden av svensk konståkning skapas i media (både traditionella och sociala medier). Här utgör du som 
landslagsåkare en viktig pusselbit i arbetet med att lyfta upp vår fina idrott, sprida information om svensk konståkning 
och stärka varumärket #skatesweden.

Svenska Konståkningsförbundet ansvarar för landslagens mediahantering och informationen kring landslagen. Sport-
chefen uttalar sig övergripande frågor om landslagens verksamhet. Ordförande eller förbundschef uttalar sig i idrotts-
politiska frågor. 

I syfte att lyfta sporten och nå nya målgrupper är en del av landslagsuppdraget att vara ambassadör för Svenska 
Konståkningsförbundet och bidra till att öka synligheten i media. Vid förfrågan förväntas du därför som aktiv att vara 
tillgänglig för media samt att delta i presskonferens som anordnas inför tex mästerskapstävlingar. Givetvis sätts alltid 
din förberedelse i fokus, men en del av den är att kunna vara tillgänglig för mediaaktiviteter. 

 — Tänk på att inte skymma eventuella sponsorlogotyper vid fotografering eller tv-intervjuer. 

 — Om du blir uppringd av en journalist, kom ihåg att du alltid kan få be att ringa tillbaka så att du kan få några minuters 
förberedelser kring ditt budskap. Du har heller ingen skyldighet att svara på alla frågor som ställs om du inte vill 
eller har kunskap kring området. Frågor av idrottspolitisk karaktär hänvisas alltid till sportchef, ordförande eller 
förbundschef.

 — Ha i åtanke att när du som landslagsdeltagare pratar med media uppfattas som en representant för Sverige, Svenska 
Konståkningsförbundet och landslaget snarare än som privatperson. Du bör också tänka på hur olika uttalanden 
och åsikter kan påverka dig själv och övriga i truppens uppladdning och prestation. 

Från Svenska Konståkningsförbundet kan du alltid få råd och stöd när det gäller mediakontakter. Om du får frågor från 
media eller har andra funderingar kring media/sociala medier kontakta sportchefen. Svenska Konståkningsförbundet 
samarbetar med en PR-konsult som är expert på presshantering. Vid behov förmedlar sportchefen kontakten med henne.

Vid de tillfällen som sportchefen anser att det finns behov av medieträning, ordnas detta av Svenska Konståkningsförbundet. 
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Sociala medier

Svenska Konståkningsförbundet använder olika digitala kanaler för att informera, marknadsföra och bygga kännedom 
kring våra landslag. Vi ser gärna att alla i våra landslag är delaktiga i detta arbete genom att gilla, dela och kommentera 
i sociala medier, givetvis utifrån den gemensamma värdegrunden, uppförandekoden och vår policy för sociala medier. 
Detta bygger svensk konståkning, landslagen och ditt eget varumärke. 

Svenska Konståkningsförbundet uppmuntrar alla i landslaget att dela sitt engagemang kring konståkningen och lands-
laget i egna digitala kanaler som hemsidor, sociala medier och bloggar. Men låt inte arbetet med denna kommunikation 
ta fokus och energi från din idrottsliga prestation. Vi uppmuntrar till kommunikation med sunt förnuft och omtanke, 
särskilt när det gäller bild och text på andra än dig själv. 

Vi vill uppmana dig att tänka till kring hur du använder sociala  
medier. Omvärlden skiljer inte tydligt på när du är privatperson eller  
företrädare för din förening, landslaget och Svenska Konståknings-
förbundet i stort. Du är, på gott och ont, inte längre bara en privat-
person. Det är vår rekommendation att du före du publicerar ett 
inlägg tänker efter en extra gång och ställer dig frågorna: 

 — Finns det risk att detta inlägg kan upplevas kränkande eller  
tydligt missförstås?

 — Skulle jag vilja se en egen förebild publicera ett liknande inlägg?
 — Behöver jag verkligen lägga upp detta?

Eller med andra ord – är du okej med att SVT, din mamma och din 
chef/lärare ser detta inlägg? Om svaret är ja – posta på!

Under landslagsuppdrag vill vi att du använder Svenska Konståkningsförbundets hashtags #skatesweden och #glädjeglöd-
gemenskap. Du kan också använda egna sponsorers hashtags under förutsättning att de inte är konkurrenter till Svenska 
Konståkningsförbundets samarbetspartners och att de inte strider mot förbundets riktlinjer om samarbetspartners.  
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Bildrättigheter

För att vi, Svenska Konståkningsförbundet, 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. Svenska 
Konståkningsförbundet har rätt att använda sig av de aktiva i landslagen i all intern och extern kommunikation. 
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Resor

I samband med landslagsaktiviteter i Sverige och inter-
nationella tävlingar och mästerskap som åkare/lag är 
uttagna till av Svenska Konståkningsförbundet, och där 
åkaren/laget enligt sitt individuella avtal med Svenska 
Konståkningsförbundet, har rätt till fri resa tur och retur 
ska bokningen ske med det billigaste färdsättet. Biljett 
bokas snarast efter att du/ni erhållit kallelsen genom 
Scanworlds självbokningssystem eller annan researrangör  
som Svenska Konståkningsförbundet informerar om.  
Milersättning utgår med 18.50 kr/mil om samåkning sker 
och om detta blir det billigaste alternativet. 

Inloggningsuppgifter till Scanworlds självbokningssystem 
får du från förbundskansliet. Om du saknar inloggning 
kontakta sportavdelningens administratör.

18

För er som ska bekosta resor på egen hand ska bokningen 
ske via ett eget resebolag och EJ via Scanworld. Svenska  
Konståkningsförbundet har inte möjlighet att fakturera  
individuella personer. Vid felaktiga bokningar via Scanworld 
kan ytterligare administrativ avgift tillkomma. 

Vid internationella tävlingar gäller följande resdagar om 
inget annat är överenskommet med Svenska Konståknings-
förbundets sportchef. Utresa två dagar före första täv-
lingsdagen, hemresa dagen efter friåkningen alt. obliga-
torisk uppvisning. Se info i Announcement för respektive  
tävling. För Grand Prix tävlingar bokas resorna via för-
bundskansliet i samspråk med arrangören. För internatio-
nella mästerskap görs individuella planeringar tillsammans 
med sportchefen. Viktigt att anmäla eventuella ”chaperones” 
(medföljande) till förbundskansliet i samband med uttagningen. 
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Pass, visum 
och release 

Aktiva ska alltid visa upp giltigt svenskt pass alternativt 
pass + Release Letter/Clearence Certificate vid ackreditering 
till internationella tävlingar och mästerskap. Observera 
att detta även gäller vid internationella tävlingar och 
mästerskap i Sverige. 

Visumansökningar görs snarast möjliga för att slippa ansöka 
om expressvisum. Det är alltid ditt eget ansvar att se till  
att du har visum för de länder du ska resa till eller via. Svenska  
Konståkningsförbundet brukar anlita Comet Consular för 
hanteringen av visumansökningar. Kontakta sportavdel-
ningens administratör när du är i behov av visum för 
ytterligare information och tillvägagångssätt. Kostnad för 
eventuella visum står du för själv. 
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Tränare vid 
internationella 
tävlingar och 
mästerskap

Uttagna tränare till internationella tävlingar och mäster-
skap är officiella representanter för Sverige och Svenska 
Konståkningsförbundet och förväntas agera och lyda under 
ISUs ”Code of Ethics”, Svenska Konståkningsförbundets 
uppförandekod och policydokument. 

Som uttagen tränare är du en del av den svenska lands-
lagstruppen och har som uppgift att stärka och utveckla 
Svenska Konståkningsförbundets internationella kontakter. 
Det är viktigt att du bidrar till en god stämning och gemenskap 
under tävlingen i det svenska teamet. 

Uttagna tränare ersätts enligt Svenska Konståknings-
förbundet ersättningsregler. Dessa finns tillgängliga på 
svenskkonstakning.se 

20

https://www.svenskkonstakning.se/
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Domare vid internationella 
tävlingar och mästerskap

Som uttagen teknisk funktionär vid internationella tävlingar 
och mästerskap är du officiell representant för Sverige och 
Svenska Konståkningsförbundet och förväntas agera och 
lyda under ISUs ”Code of Ethics”, Svenska Konståknings-
förbundets uppförandekod och policydokument. Uppdrag 
tilldelas och ansvaras för av Internationella kommittén.  

Vid tävlingstillfället är du temporärt en del av den svenska 
landslagstruppen och har som uppgift att stärka och 
utveckla Svenska Konståkningsförbundets internationella 
kontakter. Det är viktigt att du bidrar till en god stämning 
och gemenskap under tävlingen i det svenska teamet och 
bistå med önskad specialkompetens. I övrigt förväntas ett 

professionellt och opartiskt agerande med huvudfokus på 
rollen som representant för ISU och arrangören för tävlingen 
eller mästerskapet. 

Uttagna tekniska funktionärer ersätts enligt Svenska 
Konståkningsförbundet ersättningsregler. Dessa finns till-
gängliga på svenskkonstakning.se 

Se även dokumentet Riktlinjer för uttagning av tekniska 
funktionärer till internationella uppdrag. 

https://www.svenskkonstakning.se/
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Lagledare vid 
internationella 
tävlingar och 
mästerskap

Vid alla internationella tävlingar och mästerskap finns det 
alltid en lagledare vars uppgift är att ha det övergripande 
och yttersta ansvaret för hela den svenska delegationen. 
Vid medverkan med få svenska åkare/lag kan rollen som 
lagledare vara tilldelat en av tränarna. Arbetsuppgifterna 
och ansvarsområden stäms av med sportchefen och kan 
variera från tävling till tävling. 

Som uttagen lagledare vid internationella tävlingar och 
mästerskap är du officiell representant för Sverige och 
Svenska Konståkningsförbundet och förväntas agera och 
lyda under ISUs ”Code of Ethics”, Svenska Konståkningsför-
bundets uppförandekod och policydokument. Uttagning 
av lagledare görs av Internationella kommittén till större 
internationella tävlingar och mästerskap och av sportchefen 
till övriga internationella ISU tävlingar. 

Vid tävlingstillfället är du en del av den svenska lands-
lagstruppen och har som uppgift att stärka och utveckla 
Svenska Konståkningsförbundets internationella kontakter. 
Det är viktigt att du bidrar till en god stämning och gemen-
skap under tävlingen i det svenska teamet och bistå med 
önskad specialkompetens. 

Uttagna lagledare ersätts enligt Svenska Konståknings-
förbundets ersättningsregler som finns tillgängliga på 
svenskkonstakning.se 

https://www.svenskkonstakning.se/
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