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1. Team Sweden
Team Sweden, DSF, är ett samordningsområde för samtliga av DSF:s landslag och arbete med
elitsatsning. Varje enskilt grenspecifikt verksamhetsområde har sitt eget landslag och elitsatsning.
•
•
•

Team Sweden, SL - Standard och Latin,
Team Sweden, BRR – Bugg, Rock’n’Roll, Boogie Woogie samt Lindy Hop
Team Sweden, DHH - Disco & Hip Hop

2. Organisation Team Sweden, DSF
Team Sweden, DSF, drivs av en Samordningsgrupp som består av en ordförande
(Förbundskapten), en representant från samtliga grenspecifika Team Sweden (Landslagskapten),
en representant från kansliet samt en av styrelsen utsedd kontaktperson.
Att deltaga i arbetsgruppen Team Sweden, DSF är ett ideellt uppdrag och innefattar en tidsperiod
per kalenderår.
Uttagning av ordförande (Förbundskapten) utses av Förbundsstyrelsen.
Uttagning av samtliga Landslagskaptener genomförs via rekommendationer från samtliga
grenspecifika verksamhetsområdeskommittéer och fastställs i Förbundsstyrelsen.

3. Strategi
Team Sweden, DSF har som mål att i samtliga grenar driva ett landslagssystem som skapar
förutsättningar för att svenska dansare ska ha möjlighet att satsa för att placera sig bland de bästa i
världen.
Team Sweden, DSF ska skapa ett brett elitsatsningssystem för att höja den nationella kvalitetsnivån
på dans för samtliga elitdansare och därmed höja nivån på framtidens landslag.
Team Sweden, DSF ska behandla samtliga grenar som lika och implementera grenöverskridande
verksamhetsstruktur som verkar i enlighet med DSF:s värderingar om demokrati och människors lika
värde, en idrott fri från doping och övrigt fusk samt osportsligt beteende.

4. Uppgifter
Team Sweden, DSF har ansvar att samtliga grenspecifika Team Sweden följer DSF:s riktlinjer.
Team Sweden, DSF ska jobba för en framtidsutveckling av elitdansare samt för att se till att
träningsmetoder inom landslag och elitsatsning i samtliga grenar har tillgång till de senaste
träningsmetoderna samt att ledare besitter kunskap kring dessa.
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Team Sweden, DSF har även ansvar att:
•
•
•

Skapa grenöverskridande landslagsaktiviteter.
Följa RF:s riktlinjer för internationella satsningar och implementera dessa i samtliga grenar.
Stödja samtliga grenspecifika landslag i sin organisation, deras administration och
implementation av sin verksamhet.

•

Genom kansli och kanslichef föra kommunikation med dansare, tränare och berörda
medlemsföreningar.
Skapa samt ansvara för centrala plattformar där medlemmar i landslag kan vända sig för att få
stöd gällande exempelvis skada och försäkringsärenden.
Ansvara att uttagning till landslaget i samtliga grenar genomförs på ett transparant och
korrekt sätt.
Kontrollera att samtliga grenspecifika Team Sweden bedriver ett fungerande
elitsatsningssystem.
Ta fram utbildningar för landslagscoacher och representanter som följer med landslagspar.
Se till att samtliga landslagstränare och coacher följer DSF:s riktlinjer.
Ansvara för framtagning av landslagets träningsoveraller.
Samarbeta med, av DSF utvalda, resebolag fullt ut.

•
•
•
•
•
•
•

5. Kansli
Kansliet stödjer i mån av tid Team Sweden, DSF i sitt arbete genom att utföra diverse administrativa
funktioner och koordineringsuppdrag.
Team Sweden, DSF ska förse kansliet med all information de behöver för att bedriva en servicetjänst
gentemot DSF anknutna medlemsföreningar, dansare, tränare och domare.

6. Uppföljning
Instruktionen utvärderas årligen av Förbundsstyrelsen. Team Sweden, DSF har därför ansvaret att följa
upp alla tagna beslut och se till att detta rapporteras till Förbundsstyrelsen.
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