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Policy avseende resor, logi & aktiviteter 
för Landslaget trupper   
 

Utifrån gällande prioritering för Landslagsledningens uppdrag, vill 

Landslagsledningen bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

alla aktiva i respektive trupp. I ledningens uppdrag ligger även ansvaret 

att använda verksamhetens ekonomiska resurser på bästa möjliga sätt i 

förhållande till den aktuella budgeten. Den här policyn är framtagen för 

att vi ska kunna tillgodose ovanstående förutsättningar.  

 

Internationella tävlingar & läger 

Resor till internationella tävlingar och läger sker som regel i en samlad 

trupp från Stockholm. Det beror dels på bra förutsättningar för resor och 

dels på att majoriteten av deltagarna i flest förekommande fall bor i 

relativt närliggande områden. Anslutningsresor till Landslagets samling 

inom landet hanteras och betalas som regel av utövaren.  
 

I de fall där en uttagen trupp är utspridd geografiskt över landet till den 

grad att de ekonomiska fördelarna att resa separat överväger fördelarna 

med att åka i gemensam trupp, kan landslagsledningen bevilja att 

truppens medlemmar avreser var för sig från sin hemort och att en 

gemensam samling sker på orten för aktiviteten. Vid skilda resor till 

Landslagets aktiviteter utomlands måste minderåriga aktiva ha sällskap av 

målsman fram till samlingen med Landslagets ledare.  
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Landslaget arrangerar och betalar kostnaden för uttagna aktiva 

avseende anmälan till tävlingen, utlandsresan, transfer, hotell, frukost och 

gemensam middag.  
 

Eventuellt visum och hälsointyg (ex. ”PCR”) arrangeras och betalas av 

aktiva men ersätts i efterhand av förbundet. Förnärvarande gäller att man 

fyller i aktuella uppgifter i den s.k. ”Kombi-blanketten” och mejlar den till 

kansliet tillsammans med aktuella kvitton. 
 

Om inget annat avtalas och med undantag för flygresor T&R den aktuella 

orten, vill Landslagsledningen att Landslagets trupper bor och genomför 

aktiviteter på plats utan direkt närvaro av närstående/intressenter. I 

Landslagsledningens uppdrag ligger bl.a. ansvaret att skapa lagkänsla 

och rätt förutsättningar för samtliga aktiva i trupperna. Självklart uppskattas 

allt stöd i form ex. hejande under tävlingar. 

 

Coaching under matcher 

Avseende coaching under matcher, ber Landslagsledningen alla 

närvarande aktiva/närstående/intressenter att ha respekt för coachingen 

mellan Landslagets tävlande och Landslagets coacher och att det inte 

förekommer någon aktiv påverkande coaching ”från läktaren”.  
 

Det inte är tillåtet enligt nu gällande regler och kan innebära en 

diskvalificering av utövaren eller en hel trupp om det överdrivs. Det kan 

även påverka förutsättningarna negativt för Landslagets tävlande, ex. 

budskap som skiljer sig från coachens råd eller uppgjord matchtaktik. 
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Elitläger  

Med Elitläger menas gemensamma träningsläger för alla Landslags-

trupper. Normalt är det fyra Elitläger per år utspridda under kalenderåret.  
 

Anslutningsresan hanteras och betalas som regel av aktiva. För alla aktiva 

som tillhör Seniortruppen och U21-truppen och inte bor i eller i närheten av 

orten för lägret och därför kan ha behov av logi, bokar och bekostar 

Landslaget boende och frukost. Aktiva som tillhör Kadett & Juniortruppen 

bekostar och arrangerar logi i mån av behov förutsatt hjälp av målsmän. 
 

Under ett Elitläger bekostar Landslaget i allmänhet lunchen och ett 

eventuellt mellanmål för alla deltagare men däremot inte middag. Det 

kan ske undantag beroende på aktuell ort och planeringen för det 

aktuella lägret. Det utgår normalt inga avgifter för Elitläger. 

 

Övriga läger  

Anslutningsresa inom landet hanteras och betalas som regel av aktiva. 

Resterande förutsättningar beslutas för respektive läger beroende på 

aktuellt land, ort och typ av läger.     

  

Alla läger/träningar för Landslagets trupper är normalt stängda för 

samtliga åskådare med undantag för inbjudna av Sportchefen.    

 

Profilkläder & Landslagsutrustning 

Alla aktiva och ledare ska vara klädda i Landslagets profilkläder under 

Landslagets aktiviteter i alla sammanhang om inget annat bestäms av 

ansvarig ledare på plats, i första hand av närvarande Team Manager. 

Under träning och matcher används endast utrustning från Landslagets 

sponsorer. 


