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Grattis till din uttagning i landslaget!
Genom goda prestationer som aktiv eller
ledare ska du representera Sverige. Det är få
förunnat. Lycka till!
Genom hårt arbete både individuellt och i din förening
har du nått den här positionen. När du representerar
Sverige och landslaget är det Svenska Bandyförbundet
som ansvarar för verksamheten.
Att representera sitt land och Svensk Bandy är en ära
och ett ansvar både som spelare, ledare och
funktionär. För att klargöra vilka förväntningar som
finns på dig, utöver det som krävs spelmässigt, har
Svenska Bandyförbundet tagit fram detta
policydokument.
Policyn är antagen i förbundsstyrelsen hösten 2012.
Landslagskommittén tar fram förslag på förändringar,
men det är endast styrelsen som kan ändra den.
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Definitioner
Landslagsuppdrag: Ett landslagsuppdrag innefattar resan
från hemorten, pågår under hela samlingen, och anses
inte vara avslutad förrän du är tillbaka i din hemort.
Förbundskapten: Högste ansvarig för truppen och
sportsligt ansvarig för aktuellt landslag.
Överledare: Företräder den svenska truppen mot
arrangörer, värdnation/stad/förening, motståndare,
domare, media m.fl. på ett övergripande sätt.
Därutöver fungerar man som ett administrativt stöd
och hjälpande hand till den övriga staben kring laget så
att förutsättningarna för en bra prestation på alla sätt
maximeras.
Ledare: Av SBF utsedd för att stödja landslaget
administrativt eller sportsligt.
Funktionär: Alla som på ett eller annat sätt bidrar till att
göra arrangemanget möjligt; domare, värd/värdinna,
bollkallar, chaufförer etc.
	
  

	
  

Samarbete
Att vara en del av landslaget och representera Sverige
innebär att största möjliga fokus ligger på den
idrottsliga presentationen. SBF deltar inte med ett
landslag utan ambitionen att vinna. Förbundskaptenen
eller annan ansvarig planerar och förbereder alla
aktiviteter för detta fokus.
SBF satsar stora pengar på landslagsverksamheten
årligen och förväntar sig ett seriöst och professionellt
agerande i gengäld.
SBF har avtal med ett antal företag och är ekonomiskt
beroende av dessa samarbetspartners. Utöver rätt till
exponering, biljetter och andra överenskommelser har
de rätt att träffa aktiva och ledare. Det är viktigt att
företagen ges denna möjlighet och att aktiva och ledare
därför visar förståelse och vilja att medverka vid dessa
tillfällen.

	
  

	
  

Kläder
Laget utrustas med landslagskläder som ska bäras på
planen och vid sidan av enligt Förbundskaptenens
anvisningar. Detta gäller på väg till match, på planen, i
möte med press, sponsorer och fans samt på väg från
match. Vissa plagg ska återlämnas efter samlingen.
Fundera på i privata vilka sammanhang det är lämpligt
eller olämpligt att använda det plagg du fått behålla,
som pryds av SBF:s och våra partners logotype.
Kläderna eller utrustningen får inte kombineras med
kläder som har andra logotyper.
Landslaget är vårt gemensamma lag och enskild
spelares föreningstillhörighet ska därför inte framgå.
Spelare eller ledare är inte tillåten att göra reklam för
någon annan produkt eller företag än de som SBF
samarbetar med.
Alla spelare och ledare ska i allt väsentligt klä sig på ett
propert, och icke uppseendeväckande, sätt.
	
  

	
  

Uppträdande
Våra landslag, spelare såväl som ledare, ska i alla lägen
vara en förebild.
Vi uppträder med vett och etikett. Med det menas att
vi, exempelvis, hellre säger tack en gång för mycket,
inte bär keps eller annan huvudbonad vid måltid, tar i
hand och beter oss allmänt hövligt.
Det råder nolltolerans, för hela truppen, mot
användande av alkohol och andra berusningsmedel före
och under mästerskap. Enda undantaget är vid
segerfester eller gemensam avslutningsmiddag, för
spelare och ledare som fyllt 18 år, eller 21 vid
representation i USA. Detta ska alltid godkännas av
förbundskapten eller överledare, och alkoholintaget
ska alltid ske med måtta.
Våra landslag respekterar de kulturer och sedvanor
som råder i de länder vi besöker. Vi ska alltid sträva
efter att vinna Fair Play-priser i de turneringar vi deltar
	
  
	
  
	
  

i och som en dominerande nation i bandyvärlden ska vi
vara ett föredöme i kontakten med andra spelare och
landslag. Det innebär att vi inte nedlåter oss att
kritisera domare, matchfunktionärer eller motståndare.
Doping och fusk i alla dess former är oacceptabelt och
ska motarbetas på ett kraftfullt sätt. Alla former av
trakasserier som rasism, sexism, homofobi och
mobbing är helt oacceptabelt.

	
  

	
  

Matchfixning
Den som kan påverka resultatet av en match – spelare,
ledare, domare eller annan – får inte själv eller genom
ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå vadhållning
gällande utgången av matchen eller delmoment i
matchen. Inte heller får denne ingå vadhållning på
utgången av match, eller delmoment i match, i samma
serie eller turnering som denne tävlar i.
Deltagande i manipulation av en match eller del av en
match är absolut förbjudet och kan leda till bestraffning
i enlighet med 14 kap RF:s stadgar samt även medföra
rättsliga åtgärder. Det är viktigt att den som blir
kontaktad och ombedd att delta i manipulation av en
idrottshändelse, känner till eller misstänker att någon
annan blivit det, är öppen och omedelbart informerar
om det till Svenska Bandyförbundet.
Observera att ni alltså inte får spela på vinst till ert
eget lag, eftersom ni i högsta grad kan påverka
resultatet.
	
  

	
  

Media
Som landslagsspelare eller ledare har du rättighet, men
inte skyldighet, att uttala dig i media. Du har alltid rätt
att uttrycka din åsikt, men du förväntas använda ett
vårdat språk, och inte uttala dig nedvärderande om
domare, arrangörer, is, yttre förhållanden,
funktionärer, ledare, med- eller motspelare. Tänk även
på att det inte bara är det du säger i mötet med press
som räknas. Din åsikt betyder lika mycket om den
uttrycks som kommentarer på Facebook, Twitter och
andra sociala medier.
Din förbundskapten eller överledare avgör vilka som
ska delta vid arrangerade pressträffar.

	
  

	
  

Krisplan
Vid resa utomlands har överledare samt ev. läkare med
sig kontaktuppgifter till samtliga deltagare inklusive
dess anhörigas uppgifter.
Omedelbart efter olycka ser vi till att alla som behöver
får vård, minst en ledare finns närvarande om någon
befinner sig sjukhus. När det akuta läget är under
kontroll meddelas SBF:s kristeam och en ordinarie
krishantering tar vid.
För att ta del av krisplanen i sin helhet, kontakta Fanny
Nikula; fanny.nikula@svenskbandy.se
Svenska Bandyförbundets kristeam
Marcus Norman, generalsekreterare
pappaledig jan-aug 2016
+4670-790 97 72 marcus.norman@svenskbandy.se
Fanny Nikula, kansliansvarig jan-aug 2015
+4673-595 26 68 fanny.nikula@svenskbandy.se
Stig Bertilsson, ordförande
+4670-559 03 37 stig@bertilsson.com
	
  

	
  

Alltid en förebild för Svensk Bandy
Som landslagsspelare är du en stor förebild för unga,
och du är ett ansikte utåt för hela Bandysporten.
Det är viktigt att du är medveten om att du, genom
ditt uppträdande, är bilden av Svensk Bandy. Allt det
du gör, men även det du avstår ifrån att göra, påverkar
den bilden!
Avslutningsvis vill vi säga att det alltid är
förbundskaptenen, eller den av den FK utsedde, som
ansvarar och har sista ordet på och vid sidan av planen.
Har du några frågor eller på annat sätt är osäker på
något, fråga alltid henne eller honom.

Återigen – lycka till

	
  

	
  

Kontakt
Dam
Anna Jepson & Anna Lundin 	
  
anna.jepson@exerton.se luddan_79@hotmail.com
072-565 85 23 070-857 57 18
Herr
Svenne Olsson, 070-608 15 46
svenne.olsson@brobergsoderhamn.se
P21
Micke Carlsson, 073 – 942 88 19
micke@elitbemanning.se
P19
Håkan	
  Rohlén,	
  070-981 76 70	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  bajen64.hr@gmail.com
P17
Magnus ”Kuben” Olsson 070-326 40 41	
  
kuben@bandybyn.se
F17
Annika Lundberg, 070-970 97 45
lundberg.annika@tele2.se
P15
Göran Boström, 070-634 08 73
goran.bostrom@secotools.com

	
  

	
  

Svenska Bandyförbundet
Per-Anders Gustafsson
Ordförande, Landslagskommittén
070-691 11 60
per-‐anders.gustafsson@avonova.se
Lars Wennerholm
Ansvarig, landslag
070-874 96 46
lars.wennerholm@svenskbandy.se
Ted Andersson
Sportchef
073-942 88 03
ted.andersson@mbrf.se
Fanny Nikula
Projektledare, landslag
073-595 26 68
fanny.nikula@svenskbandy.se

	
  

	
  

Säsongen 2015/16 håller vi i tur och
ordning tummarna vid följande
mästerskap:
P15: VM i Mikkeli, Finland, 28-31/1
P21: VM i Varkaus, Finland 28-31/1
P17: VM i Arkhangelsk, Ryssland 29-31/1
Herr: VM I Uljanovsk, Ryssland 31/1 – 7/2
P19: VM i Trollhättan 5-7/2
Dam: VM i Minneapolis, USA 18-21/2

	
  

	
  

”Kan jag tillföra något ställer jag upp, om det så är att
bära vatten eller spela bandy. För landslaget ska man
alltid ställa upp, oavsett om det är 200 minusgrader
ute eller tio plusgrader inne. Man ska alltid vara med
och köra om man brinner för sporten och det gör jag.
Duger man till något, då ska man vara med”.
Daniel Välitalo, om att spela VM, till Bandypuls.se

www.svenskbandy.se

	
  

	
  

