
 

    

Danmarks Sportsdanserforbund 

I bestræbelserne på at efterleve DIFs krav til atleterne indenfor Sportsdans som idrætsgren 
opstilles hermed regler for at reklamere for sponsorer på turneringstøj. Reglerne gælder for alle 
Danmarks Sportsdanserforbunds dansere uagtet danseart. Reglerne gælder for alle forbundets 
medlemmer ved deltagelse i turneringer både nationalt og internationalt.  

Regelsættet er udarbejdet af DIF for at beskytte danserne imod utilsigtet kommerciel udnyttelse 
og for at sikre sporten et reelt samarbejdsgrundlag med sponsorer af enhver art. Derudover skal 
det sikres, at danserne ikke reklamerer for uetiske produkter eller bærer uetiske budskaber. 

Reglerne er ganske enkle, og det er op til det enkelte forbund at administrere reglerne: 

1. Alle dansere må bære reklamer på deres turneringstøj, hvis der ligger et godkendt 
kontraktligt forhold til grund.  

2. Alle dansere under 18 år er derudover underlagt DIFs særlige restriktioner og må ikke 
reklamere for produkter eller brands, der kan forbindes med alkohol eller tobak.  

Det er op til det enkelte forbund at udarbejde regler for godkendelse af kontrakter samt krav til 
indhold i kontrakter.  

Forbundets interesser er i første omgang at beskytte danserne og i anden omgang at sikre 
sponsorer mulighed for ”value for money”.  

I Danmarks sportsdanserforbund har vi valgt at udarbejde disse regler med afsæt i dansens 
kommercielle muligheder generelt set i følgende perspektiver i prioriteret rækkefølge: 

1. Dansernes individuelle muligheder for sponsorer 
2. Forbundets muligheder for sponsorstøtte 
3. Foreningernes muligheder for sponsorstøtte 

Reglerne er lavet af formanden for forbundets turneringsudvalg og standard- 
latinsportsdansernes officielle repræsentant. Reglerne gælder fra turnerings sæsonen 2011 
(august) og tilpasses løbende den eventuelle udvikling, der måtte være på sponsor og 
støtteområdet indenfor dansk idræt og i særdeleshed sportsdansen.  

 

 

Troels Bager    Jens Bouet 

 

http://www.worlddancesport.org/


 

Bestemmelse vedr. sponsorkontrakter 

I sammenhængen dansk og international sportsdans er det nødvendigt at opdele sponsorater i 
flere grupperinger. Da sportsdansen historisk ikke har været særlig eksponeret, er der ikke de 
store pengesponsorater i sporten i øjeblikket. Derimod er der for eliten tale om ganske mange 
naturalier sponsorater og særligt mange i sammenhængen danseudstyr. Langt de fleste af disse 
aftaler om sponsorater er indgået uden egentligt skriftligt aftalegrundlag, hvorfor hensynet til 
denne tradition skal tilgodeses på bedst mulig måde.  

Måden, vi efterlever DIFs krav om kontrakter i sammenhængen sponsorater på turneringstøj, er i 
høj grad tilrettelagt efter den øverste elites muligheder for sponsorater generelt. Med det menes, 
at alle diskussioner om dispensation og undtagelser vejes op imod en eventuel udvanding af den 
øverste elites indgåede sponsorater eller muligheder for indgåelse. 

Nedenstående regler gælder alle forbundets dansere og finder anvendelse i alle rækker, 
aldersgrupper og dansearter i sammenhængen turneringer nationalt såvel som internationalt 
under DS og WDSF.  

Danmarks Sportsdanserforbund har besluttet at efterleve DIFs krav til kontrakter på ethvert 
sponsorat på følgende måde: 

• Generelt skal der altid være underskrevet en sponsorkontrakt mellem sponsor og danser, 
før sponsormærker kan bæres på turneringstøjet. 

• Sponsorkontrakten skal være godkendt af – og i kopi være afleveret til – DS, og DS skal 
have opført den sponsorerede og sponsor på særlig en elektronisk liste, hvor 
kontraktlængde, parter og sponsornavn etc. fremgår. 

• For topdanserne udarbejdes der for fremtidige naturalier sponsorater en særlig kontrakt 
til underskrift af begge parter. 

• For topdansere udarbejdes der for bestående naturalier sponsorater et særligt 
bekræftelsesbrev på indgået sponsorat som alternativ til ovenstående.   

• Herrernes skræddersyede kjolesæt undtages f.s.v.a. skrædderpåsyet produktnavn på 
lommekant i max. 4x1 cm., grundet eventuelt værditab på kjolesættet ved videresalg.   

• Alle broderede produktnavne eller brands i samme størrelse undtages ligeledes, da det vil 
ødelægge tøjet at forsøge at fjerne det.  

Ovenstående betyder, at det ikke er tilladt dansere at reklamere på turneringstøj for producenter 
eller sponsorer uden at ovennævnte er opfyldt for hver enkelt danser eller dansepar.  

Det pålægges herefter basic dommer og/eller turneringsleder at påse, at ovennævnte forhold 
opretholdes ved enhver turnering i Danmark. Det pålægges endvidere DS officials at påse, at 
samme forhold opretholdes ved internationale optrædener.   
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Bemærkninger: 

Langt de fleste af vores absolutte elitedansere har sponsorer, men der er primært tale om 
naturalier sponsorer. Disse naturalier sponsorer skal fremover præsenteres for en ganske kort og 
enkelt kontrakt, der ikke skræmmer sponsor og samtidig tilgodeser danseren. Vedlagt er et 
eksempel på en sådan, der ikke nødvendigvis er juridisk særlig anvendelig, men den tjener 
formålet med at beskytte både danser og sponsor i samarbejdet.  

For alle andre sponsorater udarbejdes der et eksempel på en standardkontrakt, som dansere på 
alle niveauer kan downloade eller på anden vis erhverve. Standardkontrakten skal være et 
udkast, der kan individualiseres og omskrives, så den passer både sponsor og danser. DS skal 
imidlertid sikre, at indholdet af kontrakten ikke belaster danseren i et omfang, der kan anses for 
urimeligt, og at kontrakten overholder DIFs etiske regler. 

Forældre, som ønsker, at deres børn bærer sponsormærker for forældrenes virksomhed, kan kun 
gøre dette i sammenhæng med en kontrakt. Ved kontrakter af denne karakter skal forældre være 
særlig opmærksom på skattereglerne, da DS som forbund har oplysningspligt til offentlig 
myndighed.  

Turneringstøj købt med sponsormærker påsyet er danserens/forældrenes eget ansvar, og tøj 
med sponsormærker må kun bæres turneringsmæssigt, hvis der er et kontraktforhold. Det 
betyder, at alle påsyede synlige mærker skal fjernes, inden danseren optræder 
turneringsmæssigt. Når denne beslutning er taget, er det i høj grad for at beskytte den øverste 
elite, der typisk har naturalier sponsorater med produktleverandører, der har for vane at påsy 
logoer på deres varer. Hvis leverandøren får held til at eksponere sit logo på købetøj til unge 
mennesker og breddedansen har han ikke brug for ”ambassadører”.  

Denne beslutning er alene lavet i sammenhængen turneringstøj og omfatter derfor ikke hverken 
træningsdragter, badekåber, træningstøj m.v. 

DS skal beskytte vore dansere og tilvejebringe et miljø, hvor sponsorater er almindeligt for eliten. 
Dette gøres kun ved at opstille regler, hvor begge parter tilgodeses i størst muligt omfang. Vi er 
samtidig nødt til at tilgodese eliten i et perspektiv efter ”oppefra og ned” princippet f.s.v.a. angår 
sponsorater i Danmark. Kommercielle sponsorer såvel som naturalier sponsorer vælger deres 
dansere ud fra et ambassadørsynspunkt, hvor elite, placeringer og eksponering er altafgørende. 
Det betyder ikke, at vi på nogen måde skal være hindrende overfor andre dansere, der via egen 
dygtighed eller forældre skaffer sponsorer – tværtimod.   

Det anbefales, at sponsorkontrakter alene udfærdiges i den ene dansers navn, da kontrakten i 
modsat fald er ugyldig ved partnerskifte. 

 



 

 

Sponsorater generelt 2011 

Det er diskuteret, at DS i højere grad bør hjælpe den øverste elite med at forstå sponsoraternes 
betydning og mulighederne for samme set i et eksponeringsperspektiv. Dansernes repræsentant 
vender tilbage med et oplæg, så DS kan sørge for, at alle fire TD elite par for mulighed for at få 
”værkstøjskassen” op i bestræbelserne på at finde sponsorer.  

DS bør uddanne de absolutte toppar, så alle ved, hvordan en virksomhedsleder eller en 
marketingchef tænker. Alle toppar skal vide, hvad de kan levere, hvilken værdi de har, og hvad de 
kan tilbyde en sponsor. 

Det er vigtigt, at denne uddannelse til en start alene tager afsæt i den absolutte elite, og først når 
vi har fået rodfæstet den øverste elite rent sponsorteknisk, kan vi gå videre til resten af eliten. 
Det foreslås derfor, at den øverste elite og en repræsentant fra dansk erhvervsliv (med forstand 
på ovenstående) og tilknytning til DS snarest forbereder et sådant indlæg på baggrund af 
danserepræsentantens input.  

Det er for danserne og for DS vigtigt at få rodfæste i dansk erhvervsliv og i sponsorverdenen NU, 
hvor ”Vild med Dans” har sat fokus på sportsdansen. Faktisk kunne vi have været ude for flere år 
siden, men bedre sent end aldrig.   

_______________________________________________________________________________ 

Det er ligeledes diskuteret, at eventuelle forbundssponsorer alene kan ”smitte af økonomisk og 
sponsormæssigt” på individuelle dansepar efter aftale.  

Hvis eventuelle sponsorkontrakter på forbundsniveau indeholder, at dansere skal reklamere for 
forbundssponsorer, er det alene i landsholdssammenhæng og i sammenhængen officiel 
repræsentation for Danmark og kun på de beklædningsdele, som DS i forvejen betaler og altså 
ikke turneringstøj.  

Det betyder ikke, at DS som forbund vil afholde sig fra at indgå aftaler, som også indeholder den 
øverste elite, men at den øverste elite i så fald vil være en del af forhandlingerne eller få forelagt 
resultatet som et ja tak eller nej tak tilbud.  

 

 

 

 

 

 

 




