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Landslagskontrakt
för spelare



Landslagskontrakt
för spelare
Svenska discgolfförbundet (fortsättnings-
vis benämnt SDGF eller förbundet) har-
vissa krav på spelare som blir uttagna till
landslaget. Kraven specificeras i punkter-
na på nästa sida.

Vid frågor kring någon av
punkterna kontakta landslagsledningen.

 
Vad händer om jag som
spelare inte godkänner
kontraktet? 

Spelare som ej godkänner kontraktet får 
heller inte representera Sverige och för-
lorar sin plats i tävlingar där landslaget
är grunden till spel.

Avstängningar
Om man som spelare under året varit
eller är avstängd i disciplinära ärenden
förlorar man sin rätt att representera
Sverige under aktuellt år. Detta även om
man har blivit tilldelad en plats. Ingen
ersättning betalas för eventuella omkost-
nader för spelaren. Förbundet och lands-
lagsledningen har möjlighet att förlänga
landslagsavstängningen vid behov.

Övriga eventuella avstängningar be-
döms från fall till fall om dom även ska 
gällainnevarande år.



I och med att du som spelare tackar ja till att repre-
sentera Sverige på landslagsuppdrag godkänner du
följande punkter. I de fall där spelaren ej är myndig 
så är det målsman som godkänner för spelarens räk-
ning men ALLA ska läsa igenom och vara införståd-
da med texten.

• Du som spelare är väl medveten om att du representerar
Sverige och uppträder därför på ett föredömligt sätt både
på och utanför banan. Inte bara under tävling utan under 
hela året.

• Du som spelare är väl medveten om förbundets 
värdegrund och dess innebörd.

• Du som spelare är väl medveten om att även om vi tävlar
i en individuell sport så är vi ett lag på landslags-
uppdragen. Vi hjälper och stöttar därför varandra och ser 
oss inte som konkurrenter utan som ett lag.

• Du som spelare ser till att vara tillgänglig för intervjuer 
med medier om landslagsledningen önskar detta. Detta 
oavsett om rundan/tävlingen gått bra eller dåligt. Du får 
givetvis uttrycka din egen åsikt i alla frågor, men se till att 
göra ett professionellt intryck. Det är din uppgift att alltid 
promota Svensk Discgolf. Här finns både förbundet och 
landslagsledningen som stöd, om det skulle kännas 
olustigt.

• Du som spelare är väl medveten om att man själv 
ansvarar för eventuella försäkringar samt att ingen 
ekonomisk ersättning utbetalas från förbundet om inget 
annat uttalas.

• Du som spelare är väl medveten om att bilder på dig kan
publiceras på våra olika plattformar som tex Facebook och
hemsida samt i olika marknadsförings material med våra
eventuella partners.

• Du som spelare förbinder dig att göra RF’s antidoping
kunskapstest. Mer information om detta kommer under
våren.

• Du som spelare ställer upp på eventuella doping-
kontroller och följer de dopingregler som finns i Sverige 
samt landet du tävlar i.

• Du som spelare är medveten om att inget generellt 
alkoholförbud finns under landslagsuppdragen men att 
det medför också att ett stort ansvar ligger på spelaren. 
Inga negativa händelser kopplade till alkoholförtäring får 
förekomma. För juniorer gäller ett totalt alkoholförbud.

• Du som spelare är skyldig att använda dig av de tävlings-
kläder du blivit försedd av förbundet. Du är även skyldig
att ställa upp på gemensam klädsel vid invigning och 
spelarmiddagar om förbundsledningen önskar detta.
Avsteg från användadet av tävlingskläder kan göras i 
samråd med landslagsledningen och vid extremväder.

Kontakt - Frågor?
 
Kontaktuppgifter hittas på  
www.svenskdiscgolf.se

Det går också bra och kontakta 
oss via Facebook 
www. facebook.com/SvenskDiscgolf


