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1. DEFINITION
Landslagsreglementet har till syfte att reglera landslagsverksamheten inom Svenska ITF Förbundet.
Reglementet är officiellt och alla som har intresse att representera Sverige som
landslagsrepresentant, att arbeta med eller kring landslaget har som skyldighet att ta del av och följa
föreskrifterna i reglementet.

2. LANDSLAGSLEDNING
2.1 Funktion
Landslagsledning för Svenska ITF Förbundet har till uppgift att leda och koordinera träning, tävling,
mästerskapsrepresentation samt tillsammans med styrelsen utforma uttagningssystem, riktlinjer
m.m. för det Svenska Landslaget Taekwon-Do ITF.
2.2 Sammansättning
Inom landslagsledningen finns följande poster:
a) Landslagstränare
b) Team Manager
2.3 Tillsättande
Landslagsledning för Svenska ITF Förbundet tillsätts av styrelsen för förbundet efter utlysande av
posterna Landslagstränare och Team Manager på Svenska ITF Förbundets hemsida.
En eller flera poster som assisterande landslagstränare tillsätts av landslagsledningen i samråd med
SIF styrelsen efter behov.
Coacher tillsätts av landslagsledningen till varje specifikt landslagsuppdrag.
2.4 Period
Landslagsledningen tillsätts för en period om två år vilken omfattar två EM och ett VM.

3. LANDSLAGSUTTAGNING
3.1 Grund för uttagning
Landslagsledningen har av Svenska ITF Förbundet mandat att ta ut en landslagstrupp.
Landslagsledningen ska grunda sitt beslut på tävlingsresultat från STL, internationell erfarenhet,
deltagande och prestation under träning samt personlig lämplighet.
3.2 Meddelande om beslut
Landslagsledningen kontaktar påtänkta medlemmar i landslagstruppen via e-post eller per telefon.
Vid denna kontakt meddelas uppdragets omfattning, ekonomiska förutsättningar samt preliminär
tidsplan för gemensamma träningar och tävlingar. Vidare ges en tidsgräns för när vederbörande
måste meddela huruvida man tackar ja eller nej till det påtänkta landslagsuppdraget.
3.3 Offentliggörande av landslagstruppen
Landslagstruppen för kommande säsong offentliggörs på Svenska ITF Förbundets hemsida efter att
medlemmarna bekräftat sitt deltagande och truppen formellt fastställts av Svenska ITF Förbundets
styrelse.
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4. ÅTAGANDE – UTÖVARE
4.1 Kontakt
Landslagsutövaren skall återkomma med besked i frågor rörande landslagsuppdrag till
landslagsledningen skyndsamt och inom angiven tidsgräns. Utövaren är ansvarig för att
landslagsledningen har hans/hennes aktuella kontaktuppgifter såsom e-postadress och
telefonnummer.
4.2 Ekonomi
Landslagsutövaren ansvarar för att eventuella betalningar kopplade till landslagsuppdrag erläggs
inom angiven tidsram. Om inte detta sker har landslagsledningen rätt att diskvalificera utövaren från
kommande uppdrag.
4.3 Utrustning
Landslagsutövaren ansvarar för att inneha den specifika tävlingsutrustning som krävs för
landslagsuppdrag. Inköp av tävlingsdräkt samt landslagskläder koordineras av landslagsledningen
men bekostas helt eller delvis av utövaren.
Vid eventuell sponsor till Svenska ITF Förbundet är det utrustning och klädsel från förbundssponsorn
som gäller vid landslagsuppdrag.
4.4 Träningsläger/Tävling
Landslagsutövaren ska delta i samtliga träningsläger och tävlingar enligt landslagets officiella
kalendarium som publiceras offentligt. Endast sjukdom eller speciella skäl kan godkänna uteblivet
deltagande och bedöms från fall till fall. Kostnader kan vid uteblivet deltagande tillkomma för den
enskilde utövaren.
4.5 Träningsplanering
Utövaren ska planera sin träning tillsammans med sin hemmatränare och föra dagbok över sin
träning. Utövaren ska vid förfrågan kunna redovisa sin träningsplanering och träning till
landslagsledningen.
4.6 Deltagande i andra sporter
Under perioden för sitt deltagande i det Svenska landslaget i Taekwon-Do ITF är allt deltagande i
andra sporters tävlingsmoment förbjudet.
4.7 Allergier/mediciner
Landslagsutövaren ansvarar för att i samband med uttagning till landslagsuppdrag meddela
landslagsledningen eventuella allergier och/eller mediciner.
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5. ORGANISATION VID LANDSLAGSUPPDRAG
5.1 Samordning och bokning av resor
Landslagsledningen ansvarar för och samordnar bokningar av flygresor till och från landslagsuppdrag
samt transport från flygplats till hotell i tävlingslandet. Resor till och från flygplatser i Sverige
samordnas inte av landslagsledningen.
5.2 Samordning och bokning av boende
Landslagsledningen ansvarar för samordning och bokning av boende för landslagstruppen i samband
med landslagsuppdrag.

6. OFFICIELL LANDSLAGSKLÄDSEL
6.1 Officiella landslagskläder
De officiella landslagskläderna skall endast bäras av aktuella landslagmedlemmar under
landslagsuppdrag såsom landslagträningsläger och internationella mästerskap.
Svenska ITF Förbundets officiella landslagskläder omfattar:
- vindoverall
- bomullsoverall
- t-shirts/pikétröja
- shorts
Man äger endast rätt att bära landslagskläder under den säsong man är landslagsrepresentant för
Sverige. Kläderna skall endast bäras i officiella sammanhang vilket anges nedan.
6.2 Vid resor
Under resor till och från landslagsuppdrag ska de officiella landslagskläderna bäras.
6.3 Vid landslagsuppdrag
Vid landslagsuppdrag: i tävlingshallen, på träning, på hotell, vid egen tid, ska de officiella
landslagskläderna bäras. Undantag kan ske efter tillstånd från landslagsledningen.
6.4 Skötsel
Landslagstruppen ansvarar för att de officiella landslagskläderna är i gott skick. Nedsmutsade eller
trasiga kläder ska ej bäras. Kläderna skall behandlas med respekt, vara välstrykta och förvaras med
värdighet, då de är en nationell symbol.
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7. UPPTRÄDANDE
7.1 Uppträdande vid träning
Landslagstruppen ska under gemensamma träningar med sitt uppträdande värna om lagkänslan och
hela truppens välbefinnande.
7.2 Uppträdande vid landslagsuppdrag
Under landslagsuppdrag är varje person i landslagstruppen officiell representant för Svenska ITF
Förbundet. Ett vårdat språk samt representativt uppträdande förväntas av samtliga medlemmar i
landslagstruppen.
Alkohol eller tobak får ej brukas i officiell landslagsklädsel samt överhuvudtaget inte av juniorer
oavsett klädsel. Droger får ej brukas under några omständigheter oavsett vilken roll man har, ålder
samt oavsett klädsel.
Vidare uppmanas ett värdigt uppförande vid sociala sammankomster såsom avslutningsfester. Trots
att mästerskapet är över är landslagsmedlemmen fortfarande en representant för Svenska ITF
Förbundet och skall uppföra sig väl, utan att genom dåligt uppförande vara en dålig representant för
Svenska ITF Förbundet.

8. DICIPLINÄRA ÄRENDEN
8.1 Landslagsuppdrag
Att representera Svenska ITF Förbundet och Svenska Taekwondoförbundet är ett värdefullt uppdrag
och skall behandlas med respekt. Uppförande som strider mot landslagets föreskrifter kan få
disciplinära följder.
8.2 Disciplinärt ärende
En landslagsmedlem som bryter mot föreskrifterna i landslagsreglementet eller på annat sätt
uppträder opassande kan bli föremål för en disciplinär anmälan som sker via incidentrapport.
Landslagsledningen rapporterar händelsen till Svenska ITF Förbundet som tar ställning i frågan och
beslutar om disciplinär åtgärd om det anses nödvändigt.
8.3 Disciplinär påföljd
Svenska ITF Förbundet kan besluta om olika disciplinära påföljder enligt nedan, beroende av ärendets
karaktär:
- tidsbestämd avstängning från landslagsuppdrag inom aktuell säsong
- avstängning från landslagsuppdrag inom aktuell säsong
- tidsbestämd avstängning från landslagsverksamhet
- avstängning från landslagsverksamhet för all framtid

