
Internationell 
strategi



SWE3 har den 2021-08-21 antagit följande Internationella 
Strategidokument, för att i detalj beskriva hur SWE3 ska bedriva det 
Internationella arbetet.

1. Internationellt medlemskap

SWE3 ska vara ansluten till det Internationella Förbundet för Amerikansk Fotboll, 
(International Federation of American Football, IFAF) och som en följd härav 
medlem i IFAF:s Europeiska kontinentalorganisation. 

SWE3 ska vara ansluten till det Internationella Förbundet för Landhockey, 
(International Hockey Federation, FIH) och som en följd härav medlem i FIH:s 
Europeiska kontinentalorganisation (European Hockey Federation, EHF).

2. Internationellt uppdrag

SWE3 ska aktivt verka för Good Governance och stödja utvecklingen av en 
självständig, transparent och demokratiskt uppbyggd internationell idrottsrörelse 
utan korruption.

SWE3 ska vara en förebild på jämställdhetsområdet och verka för en jämn 
könsfördelning i internationella församlingar.

SWE3 ska på lämpligt sätt sprida kunskap globalt om hur idrotten kan bidra till att 
främja de mänskliga rättigheterna. SWE3 ska agera utifrån principen om 
människors lika värde. Även vid val av arrangörsländer för internationella 
evenemang ska SWE3 vara uppmärksam på de mänskliga rättigheterna.

SWE3 ska verka för att IFAF och FIH på sikt i sina stadgar inför att de ska följa FN:s 
deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barns rättigheter och 
FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.

SWE3 ska driva de för svensk idrott viktiga frågor i IFAF:s och FIH:s beslutande 
organ.                            

SWE3 ska aktivt medverka i internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.



3. Internationell representation på förbundsnivå

SWE3 ska sträva efter svensk representation i relevanta IFAF och FIH organ. 
Genom att vara aktivt representerad i IFAF och FIH, har SWE3 bättre möjlighet att 
påverka internationella beslut enligt SWE3s värdegrund.

SWE3 ska ge stöd till potentiella svenska representanter, och en personlig plan ska 
utarbetas för att förbereda personen, samt en plan för att representanten ska bli 
vald eller utnämnd.

SWE3 ansvarar för att den värdegrund som svensk idrott vilar på ska genomsyra 
SWE3s representanternas internationella arbete.

4. Internationella evenemang

SWE3 ska verka för få arrangera lämpliga internationella idrottsevenemang och 
kongresser.

5. Internationellt utbyte på klubbnivå

SWE3 ska verka för att svenska klubbar har möjlighet till internationellt utbyte på 
lämplig nivå. SWE3 skall bistå svenska klubbar med relevanta internationella 
kontakter.

6. Internationella funktionärer

SWE3 ska verka för att svenska funktionärer (domare, tävlingsledning mm) är väl 
förberedda för internationella uppdrag. SWE3 ska sträva efter att nominera svenska 
funktionärer till internationella vidareutbildningar varje år för amerikansk fotboll 
och flaggfotboll.

SWE3 ska sträva efter att varje år nominera minst en deltagare till European 
Institute for Hockeys utbildningsprogram ”Judges for Europe” respektive ”Umpires
for Nations”. Över en tvåårsperiod ska det vara en jämn könsfördelning på de 
nominerade.

SWE3 ska också nominera domare till utbildningsprogrammen ”Umpires for 
Nations” samt ”Umpire Development Program, UDP”, en per år per program, när 
kandidater finns tillgängliga. Domarcoacher ska nomineras till ”Umpire Manager 
Development Program”, när kandidater finns tillgängliga.



7. Internationell Coach- och Spelarutveckling

SWE3 ska på lämpligt sätt ge stöd till utveckling av coacher, och att relevanta 
coacher har möjlighet till internationell förkovran, enligt elitutvecklingsplan 
antagen av SWE3.

SWE3 ska på lämpligt sätt underlätta för svenska spelare som vill förkovra sig 
internationellt, enligt elitutvecklingsplan antagen av SWE3.

SWE3 ska sträva efter att varje år nominera minst en deltagare till European 
Institute for Hockeys utbildningsprogram ”Coaches for Europe”. Över en 
tvåårsperiod ska det vara en jämn könsfördelning på de nominerade.

SWE3 ska också nominera coacher till utbildningsprogrammet ”Top Coaches
Program”, en per år per program, när kandidater finns tillgängliga.

8. Internationellt finansiellt stöd

SWE3 ska aktivt undersöka vilka eventuella internationella medel som kan finnas 
tillgängliga för både utveckling av lag och personer. EU har ett flertal projekt med 
idrottsanknytning, typ Erasmus.
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