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Arbetsbeskrivning för SBSF Förbundskaptener och Assisterande 

Förbundskaptener 

 

SBSF Förbundskaptener för landslagen skall verka för baseboll och softbollens bästa 

nationellt och internationellt. De förbinder sig att följa Svenska Baseboll och Softboll 

förbundets styrelses beslut, förbundet olika policys, styrdokument, RFs stadgar samt WADAs 

Antidoping regler.  

 

UPPDRAGETS LÄNGD OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

 

• utses av Svenska Baseboll och Softboll Förbundets styrelse efter rekommendation av 

stabsgruppen för landslag.  

 

• utses på tidsperiod som bestäms av Svenska Baseboll och Softboll Förbundets styrelse 

efter rekommendation av stabsgruppen för landslag. 

 

• minst en förbundskapten eller assisterande förbundskapten per seniorlandslag i 

baseboll skall ingå i Basebollutskottet och för softboll i Softbollutskottet. 

Förbundskapten för U 15 ska ingå i ungdomsutskottet. 

 

 

ÖVERGRIPANDE FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH SKYLDIGHETER 

  

• Disciplinära regler gäller såväl för förbundskapten och assisterande förbundskapten 

som för spelare.  

• Förbundskaptener är officiella representanter för Svenska Baseboll och Softboll 

Förbundet och för sporten nationellt och internationellt, vilket innebär att vara ett 

föredöme såväl på som bredvid planen. Detta innefattar ett vårdat språk och beteende 

såväl i samband med träning, tävling, samt resa till och från träning och tävling. 

• Mycket restriktiv förtäring av alkoholhaltiga drycker under hela landslagsturneringen 

från och med avresa till och med hemkomsten. Det är tillåtet att dricka en öl som 
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måltidsdryck. Förbundskläder bör inte användas vid alkoholförtäring där man befinner 

sig bland allmänheten.  

• Rökning får inte ske på planen eller i nära anslutning till planen.  

 

• Inget bruk av övriga droger eller preparat som är upptagna på IOCs och/eller Wadas 

officiella dopinglista. Landslagsledare förbinder sig att ta avstånd från doping och 

aktivt verka mot doping i alla dess former inom idrotten.  

 

• Landslagsledare ska skriftligen bekräfta sitt godkännande av denna 

arbetsbeskrivning genom underskrift nedan innan firmatecknare för Svenska 

Baseboll och Softboll Förbundet undertecknar detsamma.  

 

 

SAMVERKAN 

• Samverka med övriga utskott och verksamhet inom SBSF 

 

• Stor hänsyn skall tas till SBSF övriga verksamhetsområden samt vår ekonomi 

 

• Samverka med stabsgruppen för landslagen inom SBSF.  

 

• Vidarebefordra ärenden som inte ska handläggas av Förbundskaptenen, till SBSFs 

stabsgrupp. 

 

ADMINISTRATION OCH EKONOMI 

• Att tillsammans med stabsgruppen arbeta fram en realistisk budget och 

verksamhetsplanering för våra landslag som lämnas in till styrelsen senast 30 

november året före den säsong som den avser. 

 

• Att förse stabsgruppen med relevant information till SBSFs officiella medier. 

 

TÄVLING OCH TRÄNING  

 

Till Förbundskaptenens uppgifter annan tid än under pågående 

turneringsspel, vid uttagningsmatcher och andra matcher hör: 

 

• Att under säsongen hålla fortlöpande kontakt med samtliga föreningar och 

aktuella landslagsspelare.  

 

• Att med hjälp av Assisterande Förbundskaptener, och inom de ekonomiska ramar 

som anslagits, resa till och se matcher med så många lag och spelare som möjligt 

inblandade för att skaffa största möjliga bredd på urval till landslagstrupp. 
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• Att i samråd med Assisterande Förbundskapten utse landslagstrupp. 

  

• Att till styrelse och berört utskott rapportera om särskilda händelser. 

 

Till Förbundskaptens uppgifter under pågående turneringsspel, vid uttagningsmatcher 

och andra matcher hör:  

• Att ha huvudansvar för uppläggning av träning och matcher. 

 

• Att tillsammans med övrig landslagsledning ansvara för att spelarna följer de 

ordningsregler och andra överenskommelser samt eventuella konsekvenser om de 

bryts, som specificeras i spelarkontrakten.  

• Att till styrelse och berört utskott rapportera om särskilda händelser. 

 

UTBILDNING OCH UTVECKLING 
 

• Diskutera och eventuellt ge förslag till SBSFs styrelse och övriga utskott gällande 

utveckling av den sportsliga verksamheten inom SBSF.  

 

• Att medverka till att skapa ett helhetstänk runt våra landslag, en röd tråd som löper 

genom landslagsverksamhetens ekonomi och övrigt som sker utanför spelplanen. 

 

• Att skapa och arbeta efter långsiktiga målsättningar i enlighet med fastställd 

verksamhetsplan och av styrelsen beslutade styrdokument. 

 

 

UPPFÖLJNING 

 

• Efter varje möte med landslagsledningen ansvarar Förbundskaptenen för att skriftlig 

rapport lämnas till stabsgruppen 

• Att efter varje turnering eller träningsläger/samling lämna skriftlig redogörelse till 

landslagens stabsgrupp 

 

 

 

 

  


