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20. marts 2019

Sportsdans – Standard/Latin/Kombi
Ændring til Turneringsreglementet
Turneringsreglementet har brug for en ændring af Reklameregulativet, og denne ændring
er godkendt af DS Forretningsudvalg. Ændringen kommer til dels efter overvejelser i
Turneringsudvalget, og på baggrund af anbefalinger fra DIF. Ændring er godkendt af DSFU.
Det nye regulativ har følgende ordlyd og erstatter fra dags dato det på side 69 i
Turneringsreglementet af 2015 nævnte:

Regulativ for
sponsorater og reklamemærker
2019
Sponsor og Reklamemærker.
Sponsor aftaler m.m. skal følge ”Forbrugerombudsmandens vejledning 'Børn, Unge og
Markedsføring”.
DS Reglerne for reklamemærker følger de til en hver tid gældende regler fra WDSF
tøjreglement for de enkelte dansearter.
For reklamering på træningsdragter, der ikke bæres på dansegulvet under turnering,
gælder ingen begrænsninger i forhold til tøjreglementet.
Reklamering må ikke finde sted for politisk propaganda eller formål, der kan virke
stødende.
Alle aftaler, der indgås, skal respektere DS’ ønske om at benytte den i WDSF
tøjreglements reklameplads i landskampe og andre holdarrangementer i DS-regi.
Overtrædelser behandles i henhold til DS’ regulativ.
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Man er altid velkommen til at få råd og vejledning ved henvendelse til DS-TU.
Sponsorkontrakt skabeloner findes på DS hjemmeside.
-------

Som skrevet i regulativet, så vil der til enhver tid være en hjælp at hente på
www.sportsdans.dk, hvor der ligger skabeloner godkendt af DIF til brug for indgåelse af
sponsor-/partnerksabsaftaler, såvel som DS-TU til enhver tid vil stå til rådighed, hvis man
ønsker råd og vejledning til indgåelse af disse aftaler.

Information fra Anti Doping Danmark
Indskærpelse af badning i forbindelse med dopingkontrol.
Der findes i dag en lang række dopingstoffer, som udskilles meget hurtigt og derfor har
en kort sporingstid. Bl.a. pga. dette, er det ekstremt vigtigt at dopingkontrollanten
overholder de foreskrevne procedurer og opsamler den første urin efter indkaldelsen, da
indtagne dopingstoffer hovedsageligt vil udskilles i denne. Anti Doping Danmark har
derfor valgt at skærpe procedurerne i forbindelse med aflæggelse af urinprøverne, så
udøverne først må bade (inklusiv tage isbad) efter urinprøven er opsamlet.
Se bilag til dette TU-Nyt med det fulde brev fra Anti Doping Danmark.

Deltagelse i udenlandske turneringer

Rigtig mange par og klubber husker at meddele, når de og deres par deltager i udenlandske
turneringer - vi mangler bare at få de sidste med. HUSK send en mail til TU-udvalget, når du
deltager i en turnering i udlandet.
Dette gælder for alle danseformer.
Seniordansere skal meddele det til BU-udvalget.
Årsagen til dette er af forsikringsmæssige årsager, hvis I skulle komme ud for forsinket baggage
mv.
Hvis par fra debutant– og nationalrække deltager i udenlandske turneringer, så skal man huske,
at det skal matche det man deltager i ved danske turneringer.
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Ny partnerskab med danser af anden nationalitet
I forbindelse med indgåelse af partnerskab med danser af anden nationalitet og licens i andet
land end Danmark, skal følgende procesdure følges, såfremt parret skal repræsentere og stille op
for Danmark
1. Send underskrevet erklæring om at I vil danse for Danmark til tu@sportsdans.dk via egen
klub
2. Herefter starter processen om at få overflyttet danserens WDSF-licens til Danmark
3. I henhold til turneringsreglementet skal parret have danset en dansk ranglisteturnering,
og vil umiddelbart herefter sættes sammen i WDSF-systemet, dog kan man søge
dispensation ved turneringsudvalget via egen klub.

Different Styles
Deltagelse ved DM
Husk at det for alle kategorier gælder: Man skal have deltaget i min 3 turneringer i sæsonen for
at kunne deltage i DM.
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Brøndby d. 12. november 2018

Indskærpelse af badning i forbindelse med dopingkontrol.

I forbindelse med udførelse af dopingkontrol er der en lang række faste
procedurer

for,

hvordan

dopingkontrol. Procedurerne

dopingkontrollanter
er

bl.a.

til

for

at

skal
ensarte

udføre

en

opsamlingen

af

prøvemateriale, for at sikre atletens rettigheder og for at minimere risikoen for
at atleten kan snyde under dopingkontrollen.

Idrætsudøveren skal som det første indkaldes til kontrollen. Procedurerne
foreskriver, at atleten skal være under konstant opsyn fra indkaldelsestidspunktet til
dopingkontrollen er afsluttet, og at den første urin efter indkaldelsen skal
opsamles. Der findes i dag en lang række dopingstoffer, som udskilles meget
hurtigt og derfor har en kort sporingstid. Bl.a. pga. dette, er det ekstremt vigtigt at
dopingkontrollanten overholder de foreskrevne procedurer og opsamler den første
urin efter indkaldelsen, da indtagne dopingstoffer hovedsageligt vil udskilles i
denne. Hvis en dopingkontrollant tillader en idrætsudøver at bade i perioden fra
vedkommende er indkaldt og indtil dopingprøven er opsamlet, vil udøveren gives
mulighed for at urinere i badet og dermed udskille dopingstofferne inden selve
dopingprøven opsamles. Anti Doping Danmark har derfor valgt at skærpe
procedurerne i forbindelse med aflæggelse af urinprøverne, så udøverne først må
bade (inklusiv tage isbad) efter urinprøven er opsamlet.
Det kan for nogle virke forstyrrende og ubelejligt, men man skal huske på, at de
strikse procedurer i forbindelse med en dopingkontrol, er en konsekvens af tidligere
hændelser, hvor idrætsudøvere har snydt dopingkontrollen. Det er desuden
vigtigt at huske på, at antidopingarbejdet er sat i verden for at sikre lige
konkurrencevilkår og en sund idræt.
Vi takker for samarbejdet og står naturligvis til rådighed for evt. spørgsmål.

Med venlig hilsen

Michael Ask
Direktør, Anti Doping Danmark

