LANDSLAGSPOLICY
Allmän attityd
Som uttagen till det Svenska juniorlandslaget i bågskytte förväntas att man:


















visar engagemang, entusiasm och ”kämpaglädje”
vill samarbeta för att uppnå egna och gemensamma mål
är glad, positiv och vill skapa ett trevligt och stimulerande kamratskap
har viljan att förändra/förändras och utveckla/utvecklas – sätta ribban högt
är ansvarstänkande och visar respekt samt följer uppsatta regler
gör en seriös satsning med mål att nå topplaceringar i internationella tävlingar och mästerskap
deltar på samtliga landslagsaktiviteter om inte giltigt skäl föreligger
följer de rekommendationer som ges av anlitade experter
för träningsdagbok/träningsrapportering samtliga dagar per år
har sportslig attityd såväl mot skyttar, tränare, ledare som övriga personer i ens omgivning
har giltigt skäl till frånvaro
vid skada/sjukdom kan uppvisa läkarintyg
i samråd med Sportkommittén hanterar frånvaro vid planerat träningsläger/tävling eller annan
överenskommen verksamhet
respekterar ledares beslut, ledaren har alltid sista ordet
tar avstånd från alla typer av dopning
tar avstånd från alla former av trakasserier och mobbning
uppträder på ett korrekt och skötsamt sätt under den tid man är uttagen till landslaget

Principer för internationella tävlingar och mästerskap
För samtliga tävlingar gäller att uppfylla kriterierna enligt ovan.
När vi representerar landslaget representerar vi Sverige, detta skall göras på ett bra sätt mot arrangörer,
motståndare och domare.
Som uttagen i juniorlandslaget förväntas att aktiva deltar vid företagsevent och andra aktiviteter som
arrangeras i syfte att främja vår verksamhet.
Som uttagen i juniorlandslaget förväntas att aktiva medverkar till publicering i press/media och gör det
möjligt för våra sponsorer att använda sig av landslaget i sin profilering.
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Nolltolerans gäller beträffande alkohol och tobak för tävlande under landslagsuppdrag samt läger.
Detta gäller även ledare samt föräldrar under tävlings- och lägeraktiviteter.
Om skytten under pågående säsong inte uppfyller kriterierna eller inte följer överenskommen
träningsplan garanteras det inte att skytten får fortsatt satsning. Skytt skall ha åtgärdat ev. påpekanden
av programutvärderingen senast fyra veckor efter denna.
Skytt som tagits ut till att representera Sverige vid internationell tävling men avser att avstå från att
delta skall omedelbart meddela förbundet så att reserven kan meddelas.
Vi förutsätter att uttagen reserv förbereder sig som att han/hon skall delta vid den aktuella tävlingen.
Reserven ska också vara beredd att delta fram till 2 veckor innan avresa eller om annat datum har
meddelats denne.
Avsikten med dessa regler är att kvalitetssäkra uttagningarna till internationella tävlingar. Det åligger
varje skytt och dennes tränare att följa uppsatta regler. Man skall själv ta initiativ att avstå från att tävla
om man vid tävlingstillfället inte uppfyller kriterierna, inte är i form, är skadad eller på annat sätt
känner att man inte kommer att kunna göra bra ifrån sig.
Skytten skall ingå i juniorlandslaget.
Slutlig uttagning sker senast fyra veckor innan tävling för att säkerställa att skytten är i god teknisk,
mental och fysisk form.
Om särskilt vägande skäl föreligger kan Sportkommittén vid uttagning till en tävling, göra avsteg från
dessa normer, men skall i sådant fall motivera beslutet.
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