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Landslagskontrakt för Förbundskaptener 2022 
 

 

Uppdragsgivare:    Uppdragstagare: 

 

Svenska Dragkamsförbundet    

Henrik Törnblom (Sportchef)    

   

    

 

1. Uppdragstagaren har åtagit sig att följa följande: 

 

Att hålla nära kontakt med föreningars tränare/lagledare. 

Att  löpande underrätta sportchefen om händelser i verksamheten.  

Att ansvara för uttagning av lagen (dragare, coacher) och ha medbestämmanderätt i 

frågor som rör verksamheten, tex material, resor, boende mm. 

Att skapa och följa en verksamhets/handlingsplan för verksamheten, vilket minst 

skall innehålla: 

1. Summering, föregående år. 

2. Målsättningar för verksamhetens kommande år. 

3. Handlingsplan som påvisar verksamhetens mål, varför och hur skall man göra 

för att uppnå målen. 

4. Fysik kravprofil (minst enligt elitplanen) 

5. Datum för landslagsläger. 

Att vid tävlingstillfällen vara kapten/lagledare för lagen. 

Att attestera reseräkningar för dragarna till landslagsläger. 

Att medverka i läger, kurser etc. för instruktion och utveckling av landslagsdragare. 

Att deltaga i budgetplanering som rör landslaget. 

Att på styrelsens uppdrag, medverka i aktiviteter som främjar Svensk Dragkamp.  
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2. Uppdragsgivaren har åtagit sig att följa följande: 

Att hålla nära kontakt med förbundskaptenen.  

Att med tydlighet löpande underrätta förbundskaptenen om läget i förbundet som 

angår landslaget. 

Att planera budget tillsammans med förbundskaptenen.  

 

3. Kontraktets Tidsram: 

Kontraktet löper mellan 2022-xx-xx till och med 2022-12-31 och avser klasserna xxx 

 

4. Övrig: 

För att Förbundskaptenen rätt skall kunna fullgöra sina åtaganden gäller följande 

”gentlement`s agreement”: 

 

1. Föreningarna förbinder sig att ställa dragare till förfogande för landslagsuppdrag (träning, 

tävling, resor mm.) 

2. Träning av landslagsdragare och tävlingar planeras och genomföres så att                                 

klubbrepresentation inte i onödan störs eller hindras. 

3. Vid tävlingstillfällen för landslag går representation i landslag före klubbrepresentation. 

4. Förening kan ej neka dragare eller annan att ingå i landslag. 

5. Dragare har rätt att avsäga sig uttagning och deltagande i landslag. 

6. Sportchef i samråd med förbundskapten avgör om landslagsdragaren får tävla i open. 

  

 

 

Uppdragsgivarens underskrift:  Uppdragstagarens underskrift: 

Ort och datum   Ort och datum 

 
________________________________  ________________________________ 

Underskrift    Underskrift 

 
________________________________  ________________________________          

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 
________________________________  ________________________________ 
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