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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. Landslagets struktur
Svenska Landslaget ITF består av följande:
Landslagsledning
•
•

Sportchef
Landslagstränarna för respektive grenar

Landslagstrupp
•
•
•

Landslagsmedlemmar
Landslagscoacher
Hemmatränare coacher
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3. Landslagsledning - uppgift
Landslagsledningens huvuduppgift är att koordinera och leda verksamheten för Svenska Landslaget
ITF i samband med officiella tävlingar sanktionerade av Svenska ITF Förbundet. Landslagsledningens
arbete leds av sportchefen i tätt samarbete med landslagstränarna ansvariga för respektive grenar.
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.
Landslagsledningen ansvarar för samordning och bokning av boende för landslagstruppen i samband
med landslagsuppdrag.

4. Landslagsledning - sportchef
4.1 Funktion
Sportchefen för Svenska ITF Förbundet har till uppgift att leda och koordinera arbetet med det
svenska landslaget. Sportchefen är ansvarig för att sammankalla landslagstränarna och
hemmatränarna för respektive gren innan tävlingssäsongen och att delge nödvändig information till
dessa för att de ska kunna utföra sitt arbete.
4.2 Tillsättande
Positionen som sportchef för Svenska ITF Förbundet tillsätts av styrelsen för förbundet efter
utlysande på Svenska ITF Förbundets hemsida.
4.3 Period
Sportchefen tillsätts för en period om två år vilken omfattar två EM och ett VM.
4.4 Sportchefens ansvarsområde
1. Huvudansvarig för kontakt mellan styrelsen och landslaget vilket innebär bland annat
tävlingsrapport från landslagsledningen till SIF:s styrelse efter genomfört mästerskap.
2. Samordna och leda planeringen av möten och samlingar för landslaget, landslagstränarna
och hemmatränarna.
3. Ansvara i samråd med landslagstränarna för planering av eventuella kontrolltävlingar.
4. Besluta i samråd med landslagstränarna om eventuella ”wild cards” och andra undantagsfall
vid sammansättningen av landslagstruppen.
5. Ansvara för den officiella anmälan till respektive mästerskap.
6. Ansvara för bokning av resor, hotell, sporthallar etc.
7. Ansvara för information och kontakt inom landslaget som t.ex. löpande info, material till
hemsidor och sociala medier.
8. Huvudansvarig för kontakt för officiella uttalande angående landslaget i massmedia (TV,
radio, tidningar mm).
9. Ansvara för beställning och leverans av officiella kläder till landslagstruppen.
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4.5 Krav
Kandidat till posten som sportchef måste uppfylla följande krav:
1. Personen skall inte vara belagt med ekonomiska skulder gentemot Svenska ITF Förbundet.
2. Personen skall inte vara belastad med eventuella disciplinära åtgärder från
Riksidrottsförbundet, Svenska Taekwondoförbundet eller Svenska ITF Förbundet.
4.6 Återkallande av uppdrag
Svenska ITF Förbundet kan återkalla uppdraget som sportchef under pågående säsong om kraven i
punkt 4.5 inte uppfylls under tiden för uppdraget.

5. Landslagsledning - landslagstränare
5.1 Funktion
Landslagstränare inom Svenska ITF Förbundet har som uppdrag att ansvara för sin tävlingsgren under
respektive mästerskap. Landslagstränaren har under pågående säsong rätt att titulera sig med titel
som landslagstränare för sin gren. Landslagstränare får även arrangera officiella landslagsläger i
respektive gren man är ansvarig för. För närvarande finns det fyra möjliga landslagstränarposter:
•
•
•
•

Landslagstränare i kamp
Landslagstränare i mönster
Landslagstränare i krosstekniker
Landslagstränare i speciella tekniker

5.2 Tillsättande
Tillsättande av posten landslagstränare sker av styrelsen för Svenska ITF Förbundet i samråd med
sportchefen. Positionen som landslagstränare tillsätts efter resultat av deltävlingar på föregående
säsong av Svenska Taekwon-Do Ligan. Inför starten av varje STL-säsong anger samtliga föreningar en
ansvarig tränare. Det är den person som man angett som ansvarig tränare som kan bli aktuell för
positionen landslagstränare. Landslagstränare blir den ansvarige tränare för den förening som har
flest Svenska Mästare i seniorklasserna i respektive gren. Undantag är för grenarna krosstekniker och
speciella tekniker där utöver SM-titel krävs att vinnarna erhåller även minimumantal tagna poäng
under alla deltävlingar för STL.
I fall det finns flera tränare med samma antal svenska mästare avgör resultat från föregående STLsäsong eller säsonger vem som utses till landslagstränare.
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5.3 Period
Landslagstränaren har mandat att arbeta under nästkommande säsong, det innebär att den person
som blivit landslagstränare efter resultat under STL 2019 är landslagstränare för år 2020.
5.4 Landslagstränares ansvarsområde
1. I samråd med sportchefen leda arbetet på plats under mästerskapsdagarna.
2. Huvudansvarig för officiella möten under mästerskapet som officiellt coachmöte, dagliga
möten med truppen etc.
3. Ansvara i samråd med sportchefen för uttagning och coachning av lagen till lagtävlingen i
respektive grenar under mästerskapet.
4. Huvudansvarig för den tekniska och taktiska planeringen i respektive laggrenar.
5. I samråd med sportchefen ta fram förslag för personer för eventuella ”wild cards” och andra
undantagsfall vid sammansättningen av landslagstruppen.
6. Planera och genomföra träningar inom sin gren inför kommande mästerskap. Har rätt att
arrangera officiella landslagsläger under förberedningsperioden med titel som
landslagstränare för respektive gren.
5.5 Krav
Kandidat till posten som landslagstränare måste uppfylla följande krav:
1. Personen måste bli medlem i en förening ansluten till Svenska ITF Förbundet.
2. Personen samt föreningen skall inte vara belagt med ekonomiska skulder gentemot Svenska
ITF Förbundet.
3. Personen skall inte vara belastad med eventuella disciplinära åtgärder från
Riksidrottsförbundet, Svenska Taekwondoförbundet eller Svenska ITF Förbundet.
5.6 Återkallande av uppdraget
Svenska ITF Förbundet kan återkalla uppdraget som landslagstränare under pågående säsong om
kraven i punkt 5.5 inte uppfylls under tiden för uppdraget.

6. Landslagstrupp – landslagsmedlemmar seniorer
6.1 Grund för uttagning
Uttagning till det svenska landslaget för seniorer grundar sig i resultatet från föregående STL-säsong.
Samtliga Svenska Mästare i seniorklasserna kvalificerar sig till en plats i landslagstruppen för en
nästkommande tävlingssäsong med EM och VM som huvudtävlingar. Undantaget är grenarna
krosstekniker och speciella tekniker där utöver SM-titel krävs även att vinnarna erhåller ett
minimumantal tagna poäng under alla deltävlingar för STL enligt nedan:
•

•

Svensk Mästare – krosstekniker
Extra krav: 80% av poäng under STL
Damer: 43 poäng (av 54)
Herrar: 100 poäng (av 126)
Svensk Mästare - speciella tekniker
Extra krav: 80% av poäng under STL
Damer: 21 poäng (av 27)
Herrar: 36 poäng (av 45)
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6.2 Meddelande om uttagning
Sportchefen kontaktar samtliga personer och hemmatränare aktuella för landslagsuppdrag efter
avslutad STL-säsong.
6.3 Offentliggörande av landslagstruppen
Landslagstruppen för kommande säsong offentliggörs på Svenska ITF Förbundets hemsida efter att
medlemmarna bekräftat sitt deltagande och truppen formellt fastställts först av landslagsledningen
och sedan av Svenska ITF Förbundets styrelse.
6.4 Åtagande av landslagsmedlemmar
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.
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.
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.
4. Sponsring
Vid eventuell sponsor till Svenska ITF Förbundet är det utrustning och klädsel från
förbundssponsorn som gäller vid landslagsuppdrag. Ytterligare sponsringsalternativ på
individuellnivå skall först koordineras med sportchefen innan respektive
sponsringsåtaganden fastställs.
5. Träningsläger och kontrolltävlingar
Landslagsutövaren ansvarar själv för förberedning inför huvudtävlingar. Detta skall dock ske i
samarbete med landslagsledningen som har aktuell info om rekommenderade
kontrolltävlingar och eventuella träningsläger.
6. Deltagande i andra sporter
Under perioden för sitt deltagande i det Svenska Landslaget i Taekwon-Do ITF är allt
deltagande i andra kampsporters tävlingsmoment förbjudet. Deltagande i tävlingsmoment
för övriga sporter är också förbjudet men dispens kan sökas hos sportchefen.
7. Allergier/mediciner
Landslagsutövaren ansvarar för att i samband med uttagning till landslagsuppdrag meddela
landslagsledningen eventuella allergier och/eller mediciner.
6.5 Krav
Aspiranter till landslaget måste uppfylla följande krav:
1. Personen måste bli medlem i en förening ansluten till Svenska ITF Förbundet.
2. Personen samt föreningen skall inte vara belagda med ekonomiska skulder gentemot
Svenska ITF Förbundet.
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3. Personen skall inte vara belastad med eventuella disciplinära åtgärder från
Riksidrottsförbundet, Svenska Taekwondoförbundet eller Svenska ITF Förbundet.

8. Landslagstrupp – landslagsmedlemmar juniorer
Uttagning och sammansättning av eventuell landslag för juniorer sker efter individuell utvärdering av
landslagsledningen i samråd med inblandade hemmatränare. För uttagna juniorer gäller åtagande för
landslagsmedlemmar enligt punkt. 6.4.

9. Landslagstrupp – landslagscoacher
Uppgiften som landslagscoach i samband med huvudtävlingar utförs i första hand av
landslagstränarna enlig punkt. 5.4 av detta reglemente. Beslutet om eventuella extra coacher fattas
av landslagsledningen individuellt strax innan respektive tävling.

10. Landslagstrupp – hemmatränare coach
Personer som har blivit uttagna till landslaget har rätt att till huvudtävlingar ta med sig sin
hemmatränare. Hemmatränarens resa, kost och logi i samband med tävlingar skall i så fall bekostas
av den egna föreningen. Hemmatränarens uppgift under tävlingen är individuell hjälp, med bland
annat aktiv coachning, för sina egna elever i samband med respektive tävlingar. Obs! Aktiv coachning
kommer att bli tillåten endast i individuella grenar. I tävlingsgrenar där tävlar man i lag är aktuell
landslagstränare för respektive gren ansvarig coach.

11. Hemmatränare
Hemmatränare är de personer som utses av respektive föreningar att ansvara för tränings- och
tävlingsverksamhet för aktuella landslagsaspiranter. Personen som föreningar utser till ansvarig
hemmatränare skall anmälas till Svenska ITF Förbundet i början på varje STL-säsong samband med
den första deltävlingen.
Ansvarig hemmatränare för respektive förening skall vara en och samma person under alla tre
deltävlingar av STL. Det är denna person som skall erbjudas plats i landslagsverksamheten efter STL:s
slut om deras utövare erhållit minst en SM-titel. I fall föreningen byter ansvarig hemmatränare under
pågående säsong försvinner också rätten till erbjudande för hemmatränare i landslagsverksamheten
och eventuell ny utvärdering kan ske av landslagets sportchef.
Hemmatränare som kvalificerar sig till landslagsverksamhet skall uppnå följande kriterier:
1. Personen måste bli medlem i en förening ansluten till Svenska ITF Förbundet.
2. Personen samt föreningen skall inte vara belagt med ekonomiska skulder gentemot Svenska
ITF Förbundet.
3. Personen skall inte vara belastad med eventuella disciplinära åtgärder från
Riksidrottsförbundet, Svenska Taekwondoförbundet eller Svenska ITF Förbundet.
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12. Officiell landslagsklädsel
12.1 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.
12.2 Användning av landslagskläder
•
•

Om inget annat beslutas av landslagsledningen skall de officiella landslagskläderna bäras
under resor till och från landslagsuppdrag.
Vid landslagsuppdrag: i tävlingshallen, på träning, på hotell, vid egen tid, ska de officiella
landslagskläderna bäras. Undantag kan ske efter tillstånd från landslagsledningen.

12.3 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.

13. Uppträdande
13.1 Uppträdande vid träning och möten
Landslagstruppen ska under gemensamma träningar och möten med sitt uppträdande värna om
lagkänslan och hela truppens välbefinnande.
13.2 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.
13.3 Alkohol och tobak
Alkohol eller tobak får ej brukas i officiell landslagsklädsel samt överhuvudtaget inte av juniorer
oavsett klädsel.
13.4 Droger
Droger får ej brukas under några omständigheter oavsett vilken roll man har, ålder samt oavsett
klädsel.
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13.5 Uppträdande vid övriga sammankomster
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.

14. Disciplinära ärenden
14.1 Landslagsuppdrag
Att representera Svenska ITF Förbundet och Svenska Taekwondoförbundet är ett värdefullt uppdrag
som skall behandlas med respekt. Uppförande som strider mot landslagets föreskrifter kan få
disciplinära följder.
14.2 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.
14.3 Disciplinär påföljd
Beroende av ärendets karaktär kan Svenska ITF Förbundet besluta om olika disciplinära påföljder
enligt nedan:
1.
2.
3.
4.

Tidsbestämd avstängning från landslagsuppdrag inom aktuell säsong.
Avstängning från landslagsuppdrag inom aktuell säsong.
Tidsbestämd avstängning från landslagsverksamhet.
Avstängning från landslagsverksamhet för all framtid.
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