7. UPPTRÄDANDE SOM
REPRESENTANT FÖR SVEMO
En ledare, tränare, aktiv förare eller funktionär, som på Svenska Motorcykel- och
Snöskoterförbundets vägnar är knuten till nationella eller internationella tävlingar eller
annat arrangemang, såsom träningsläger, nationella samlingar och liknande, är också sitt
lands företrädare och har därför alldeles särskilda förpliktelser.
Alla representanter för Svemo ska vara medvetna om sitt ansvar och därför uppträda
värdigt och disciplinerat.
Skrivna och oskrivna regler för god umgängessed är viktigare i dessa sammanhang än
annars. Områden som kräver särskild uppmärksamhet är:
*

Umgänge med alkohol och andra droger
Missbruk av alkohol och andra droger i vid tävling/träning inom Svemo är inte tillåtet.
Detta gäller både förare och funktionärer. Brott mot denna regel kommer att beivras.
Användande av alkohol i samband med andra förbundsuppdrag än för funktionärer och/
eller förare skall ske med måtta och med stort omdöme.
Förbundsstyrelsen kan vid behov besluta om avstängning från förbundsuppdrag
för person som genom att bryta mot accepterat beteende i samband med bruk av
alkohol hotar att skada förbundets anseende. Oavsett om det sker i samband med
idrottsutövande eller civilt.

*

Brottsligt beteende
Person med förbundsuppdrag som erkänner och/eller fälls av allmän domstol för
brott som i straffskalan kan ge fängelse, kan av förbundsstyrelsen stängas av från
förbundsuppdrag. Denna avstängning skall verkställas från datumet för beslut
från förbundsstyrelsen eller dess verkställande utskott. I tillägg skall en person som
frihetsberövats av myndigheterna vara avstängd från förbundsuppdrag under den tid
personen är frihetsberövad.
Doping
I enlighet med gällande regler är doping förbjudet. Med doping menas alla medel att på
konstlad väg förhöja sin prestationsförmåga i förhållande till konkurrenterna. De medel
eller metoder, som är förbjudna beskrivs dels i IOC lista över förbjudna preparat, dels i
kompletterande dopingregler. Brott mot dopingreglerna kan avslöjas genom regelmässigt
genomförda dopingkontroller och medför allvarliga påföljder.
Tävlande som använder mediciner, vare sig dessa är föreskrivna av läkare eller inte måste
förvissa sig om att de inte innehåller preparat, medtagna i dopinglistorna. Rådgör med
förbundsläkaren i tveksamma fall. Fråga hellre en gång för mycket än inte alls!
Uppträdande gentemot press, radio och TV
Var försiktig med vad Du säger! Om Du är i tvivelsmål om hur arrangörer eller andra, i
synnerhet vid användande av främmande språk, kan uppfatta det Du säger – låt hellre
bli att säga något eller var ytterst aktsam. Om Du ställs inför kontroversiella frågor –
hänvisa alltid till ansvarig ledare.
Klagomål tas upp med de egna ledarna
Ge aldrig uttryck för missnöje på banan eller till arrangören. Ta i stället kontakt med
ledarna och låt dessa ta hand om problemet.
Var uppmärksam på att man utomlands lätt kan utsätta sig själv och laget för
obehagligheter genom att bryta mot landets bestämmelser.
I alla tveksamma fall – diskutera med Din ledare vad Du kan, bör eller får respektive inte
får göra. Din ledare är ytterst ansvarig inför Din uppdragsgivare, förbundet, för laget och
de enskilda medlemmarnas uppträdande. Var lojal mot Din ledare!
Ledaren
Ledaren ansvarar, endera själv eller genom delegering för:
- delgivning av resultat till svensk press, TT, TV-sporten m m samt till Svemo.
- hemförande av kompletta resultatlistor för förbundskansliet och sektionerna.
Avsteg från ovanstående riktlinjer äventyrar representation.
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