
Basisforpligtelser/yde yde kontrakt for 
DS’ nationale team 

Parret forpligter sig til, at  

• Deltage i de internationale turneringer og mesterskaber, hvortil parret udtages. 
Stopper parret eller går parret over til PD inden udtaget international 
mesterskabsdeltagelse stopper udbetalingen af støttemidler som udgangspunkt 
dags dato.  

• I fuldt omfang, at deltage i samtlige elitesamlinger/aktiviteter såfremt disse er 
varslet min 3 måneder før og dermed er en del af parrets handlingsplan. Er disse 
samlinger/aktiviteter varslet/planlagt med mindre end 3 måneders varsel, skal 
deltagelse i fuldt omfang fortsat tilstræbes, men såfremt allerede indgåede 
aftaler/planlagte aktiviteter forhindrer dette, kan hel- eller delvis fritagelse komme 
på tale – dog først efter forudgående dialog/aftale med sportschefen.  

• Sammen med – eller med sparring fra - sportschefen at udarbejde en handlingsplan 
for international turneringsdeltagelse, samt at indhente sportschefens accept, 
såfremt ændringer i handlingsplanen ønskes. Handlingsplanen skal tydeligt afspejle, 
at parret har WDSF systemet som klart 1. prioritet. Parret skal til enhver tid kunne 
udtages til at danse WDSF mesterskaber. Dette betyder, at parret gerne må danse 
åbne turneringer, men ikke officielle verdensmesterskaber eller 
europamesterskaber (kontinental mesterskab) eller verdens cup eller europa 
(kontinental) cups, som ikke er under WDSF.  

• Overholde svarfrister og opretholde en god og jævnlig kommunikation med 
sportschefen.  

• At til stadighed holde Sportschefen orienteret om evt. væsentlige 
ændringer/udfordringer ift. parrets karriere/satsning, herunder evt. 
skades/sygdomsforløb fra dette indledes.  

• At det i konceptet nævnte grundbeløb indbetales inden for de nævnte tidsfrister. 
Indbetalte grundbeløb er hverken helt eller delvist refunderbart. Betaling for hele 
udtagelsesperioden er obligatorisk også selvom parret stopper partnerskabet 
undervejs.  

• Udvise generel seriøsitet og professionalisme gennem hele aftalens løbeperiode.  
• Afholde halvårlige helhedssamtaler med Sportschefen, så vidt muligt med 

deltagelse af parrets coach.  
• Deltage i – og dermed via ranglistesystemet opnå kvalifikation til - de for parret 

relevante Danmarksmesterskaber, efter nærmere aftale med Sportschefen.  
• Vi opfordrer til deltagelse i samtlige internationale turneringer på dansk og nordisk 

grund (inkl. NEC), såfremt disse ikke kolliderer med den overordnede 
handlingsplan, der forudgående er godkendt af Sportschefen.  

• Vi anbefaler at parret deltager i relevante turneringer ved German Open, såfremt 
dette ikke  kolliderer med den overordnede handlingsplan, der forudgående er 
godkendt af  Sportschefen..  



• Deltage vederlagsfrit (dog med omkostningsrefundering) i DS/ Team Danmark-
relaterede PR  arrangementer mv., såfremt disse kan indpasses i handlingsplanen.  

• Følge DS’ og Team Danmarks regler for eliteidrætsudøvere herunder gældende 
amatør- og reklameregler.  

• Ikke at anvende forbudte stoffer jf. Team Danmarks anti-doping regulativ og til 
enhver tid at være bekendt med reglerne herfor.  

• At overholde de af DS/Team Danmark vedtagne politikker og i alle sammenhænge 
udvise ”sportsmanship”.  

Misligholdelse: En overtrædelse eller manglende opfyldelse af en eller flere ovennævnte 
betingelser eller på anden måde misligholdelse kan medføre ophør af aftalen og/eller 
økonomisk fratræk (se elitestrategien).  

 

Dato:______________________________  

Underskrift atlet  
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Data: ___________________________________ 

 

Underskrift sportschef 
_________________________________________________________________  

 


