
Funktionsbeskrivelse  
for DS’ Chief of delegation (COD)/Holdleder til WDSF Mesterskaber 
 

● Rejseleder på udturen for par og evt. dansk coach - og med mindre andet aftales, også på 
hjemturen. 
 

● Hvis et par vælger at blive længere end til søndag (der som udgangspunkt er 
hjemrejsedag), er man selv ansvarlig for hjemtransporten (og ekstra omkostninger 
forbundet hermed). 
 

● Ansvarlig for alle praktiske forhold/problemstillinger undervejs i weekenden/på rejsen. 
 

● Sportschefen har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af rejsen, 
tilmelding/kontakt til arrangør mv. Aftaler/korrespondance overdrages til COD senest ugen 
op til afrejse, der evt. selv tager kontakt til arrangør i sidste fase op til turneringen. 
 

● Kontakt til de deltagende danske par inkl. evt. dansk coach og pårørende (efter 
overdragelse fra sportschefen) med et ”brush up”/status på turen ugen op til afrejse. 
 

● Vært for delegationsmiddag fredag aften for de DS udtagne par og evt. dansk udpeget 
coach (pårørende kan deltage for egen regning). 
 

● Ansvarlig for indkøb af fornødenheder til turneringsdagen (Vand, banan og snacks). 
Sportschefen aftaler dette med parret inden og overdrager parrets ønsker til COD 1 uge før 
afrejse. 
 

● DS' kontakt til arrangør/turneringsledelse under hele forløbet, herunder: 
- transport lufthavn/hotel og retur (fredag + søndag) 
- styr på tidsplan og transporttider på turneringsdagen 
- styr på/opsøge øvrig relevant info fra arrangør 
- styr på nummerudlevering/anti doping blanketter mv 
- styr på udbetaling af diæter fra WDSF 
- styr på puljer 
- styr på at vi (DK) behandles korrekt og fair ift. WDSF regler (herunder evt. solodanse 

mv.) 
- styr på at vore par lever op til codex og deltager i de skitserede ting (herunder 

flagparade mv.) 
 

● Vedligeholde/udbygge DS netværk ift. ligesindede ledere, trænere (også ift. elitesamlinger) 
og arrangører. 
 

● Rapportering efter hjemkomst til EU/Sportschefen. 
 

● Ansvarlig for indlæg til Sportsdans.dk. 



 

Etisk kodeks 
COD bør altid være bevidst om at man repræsenterer Danmark, og at COD’s opførsel har 
indflydelse på hvordan omverdenen opfatter DS. Er man en del af den gruppe der rejser ud skal 
man således i alle situationer tænke over: 

● Alkohol 
● Påklædning 
● Generel god etisk opførsel under alle turneringer 

 
Dette gælder under alle nationale og internationale turneringer og ligegyldigt om man rejser 
officielt som DS’ COD eller privat.  


