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Uppförandekodex	för	Svenska	
Flygsportförbundet	
 
Inledning	
Svensk Flygsportare på internationell tävling eller landslagsuppdrag representerar landet Sverige, Riksidrottsförbundet 
och Svenska Flygsportförbundet. Det är viktigt att du genom ditt sätt att uppträda både på tävlingsplatsen och under 
fritid bidrar till att bibehålla vårt goda rykte, inför såväl övriga internationell tävlande som funktionärer och domare. 
 
Under landslagsuppdrag ska du följa värdlandets lagar  och förordningar samt följa internationella konventioner. Du ska 
även respektera regelverket hos ansvarig internationell arrangör. 
 
FAI:s regelverk i form av Sporting Code General Section (2015) innehåller en paragraf som berör uppförandet: 

• 3.11 Responsibility of the Entrant 
 
Riktlinjer	
Diskriminering och/eller trakasserier 
Du ska inte diskriminera eller trakassera någon enskild person eller grupp, såsom exempelvis kön, ålder, etniskt 
ursprung, religion, sexuell läggning, politisk åskådning, nationell tillhörighet eller funktionshinder. 
 
Korruption 
Du får inte medverka till korruption genom att ge eller ta emot mutor, varken i form av pengar eller andra förmåner 
vilka syftar till att skaffa dig fördelar gentemot andra.  
 
Köp av sexuella tjänster 
Köp av sexuella tjänster är, likväl som det är förbjudet enligt svensk lag, förbjudet under landslagsuppdraget. 
Med köp av sexuella tjänster avses här inte enbart kontantköp. Sexuella tjänster begränsas inte av utnyttjande av tjänster 
från prostituerade. Besök på till exempel bordell, porr-, striptease- och liknande klubbar är inte tillåtet. 
 
Sexuella övergrepp 
Alla former av sexuella övergrepp är förbjudna, liksom alla former av sexuella kontakter med barn. Som barn anses, 
enligt definitionen i FN:s konvention om barnets rättigheter, varje människa under 18 år. 
 
Sexuella trakasserier 
Ingen Flygsportare ska utsättas eller utsätta någon annan för sexuella trakasserier. Se Jämställdhetslagen 6 § för 
definition. 
 
Pornografi 
Du ska hålla din tävlingsplats och boende fri från allt pornografiskt material. 
  
Alkohol 
Du ska inta ett restriktivt förhållningssätt till alkohol och alkoholkonsumtion. 
 
Narkotikaklassade preparat 
Alla former av befattning med och handhavande av narkotikaklassade och narkotikaförklarade preparat är förbjudet, i 
enlighet med 8 § narkotikastrafflagen. 
 
Rapportering 
Kännedom om avvikelser från ”Uppförandekodex för Svenska Flygsportsförbundet” ska rapporteras omgående till 
landslagsledare och vid hemkomst till Svenska Flygsportsförbundet. 
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Avslutning	
Påföljder 
Avsteg från ovanstående kan medföra påföljder, t ex avstängning från pågående landslagsuppdrag.  
 
 
Dessa riktlinjer har arbetats fram av ett nätverk med företrädare för Svenska Flygsportsförbundet och grenförbunden 
Svenska Ballongfederationen, Svenska Fallskärmsförbundet, Svenska Hängflygförbundet, Svenska Konstflygförbundet, 
Sveriges Modellflygförbund, KSAK-Motorflygförbund, Svenska Segelflygförbundet och Svenska Skärmflygförbundet.  
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