KLÄDPOLICY
Ledare och aktiva inom juniorlandslaget bågskytte, nedan kallat
”landslaget” representerar juniorlandslaget och Sverige vid
uppdrag (träningsläger, sammankomster och tävlingar). Förutom
vårt agerande speglar även hur vi klär oss i landslaget en
betydelse. Landslagets klädpolicy är framtagen på uppdrag av
ledningen. Alla inom landslaget förväntas följa policyn, ledare
som aktiva.
Syfte
Klädpolicyn syftar till att landslaget ska uppfattas som seriöst, dess ledare och aktiva
ska ses som professionella och representativa för landslaget och Sverige.
Allmänt
När vi är på uppdrag (träningsläger, sammankomster och tävlingar) representerar vi
landslaget och Sverige. Vi klär oss därför i framtagna landslagskläder. När
förbundskapten ger direktiv att privata kläder får användas vid uppdrag avses vårdad
klädsel (dvs. hel och ren). Privat utanför uppdrag får den aktive använda delar av
landslagsklädseln om så önskas, med syfte att exponera vårt landslag och sponsorer.
Omfattning
Förbundet lånar ut landslagskläderna till den aktive. Den aktive förbinder sig att
vårda dessa med bästa förmåga och informera ledning direkt om någon skada skulle
uppträda. Den aktive förbinder sig att återlämna landslagskläderna i händelse att den
aktive ej är med i landslaget.
Enskild deltagares rätt till privat reklam på landslagskläder
Landslaget äger alla rättigheter till exponering av reklam på landslagskläderna.
Den enskilde deltagaren erhåller dock möjlighet att exponera privat reklam på
bröstskyddet.
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En skriftlig ansökan ska inkomma till förbundskaptenen senast 4 (fyra) veckor före
aktuellt landslagsuppdrag. I ansökan ska det anges följande:
1. Företagets namn, organisationsnummer samt vad som avses att publiceras på
bröstskyddet.
2. Placering samt storlek på tryck
3. Avtalstid för exponering på landslagskläder
Beslut delges i skriftlig form från förbundskaptenen. Bedömer ledning att denna
exponering står i strid med juniorlandslagets egna sponsorer eller grundvärderingar
äger denne rätt att avstå.
Ansvar
Landslagets ledare ansvarar för att alla aktiva inom landslaget är förtrogna med
landslagets klädpolicy, men det ligger på individens ansvar att följa den. Om du är
osäker på vad som är korrekt klädsel, prata med dina ledare.
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