
Basisforpligtelser for deltagelse på det danske landshold
under Danmarks Sportsdanserforbund 2021 – (”Yde-yde”-kontrakt)

Af Danmarks Sportsdanserforbunds elitestrategi fremgår det hvilken støtte som forbundet yder dansere/par som
er udtaget til landsholdet. For at være del af landsholdet skal alle dansere forinden have underskrevet denne
kontrakt som fastslår hvilke forventninger forbundet har til dansere/par som modydelse (heraf
”yde-yde”-kontrakt). Aftalen er gældende for den periode hvor danseren/parret er udtaget til landsholdet og så
længe betingelserne er overholdt inden kontraktens udløb.

Som del af det danske landshold under Danmarks Sportsdanserforbund skal alle dansere/par:
● Have kendskab til DS nationale team værdier: ”Kommunikation” ”Fællesskab” og ”Vi er professionelle” og

talentHUSET. Nye par på landsholdet bliver præsenteret for disse på landsholdssamlingen. Det forventes, at
man bakker op omkring disse værdier i både ord og handlinger. Herunder at parret udviser generel seriøsitet
og professionalisme gennem hele aftalens løbeperiode, samt altid er gode ambassadører for Danmarks
Sportsdanserforbund, DIF og Team Danmark i ind- og udland.

● Overholde de af DS/Team Danmark vedtagne politikker, DS’ elitestrategi og de til enhver tid gældende regler
for eliteidrætsudøvere, samt at parret i alle sammenhænge udviser god ”sportsmanship”.

● Ikke anvende forbudte stoffer jf. Team Danmarks anti-doping regulativ og til enhver tid at være bekendt med
reglerne herfor – herunder evt. søgning af medicinsk dispensation.

● Overholde svarfrister, samt orientere Sportschefen (/kraftcenterkoordinator, for dansere på kraftcenteret) om
væsentlige ændringer – såsom partnerstop/-skift, specialisering, klub-/trænerskifte, skades-/sygdomsforløb,
karantæner/opholdstilladelser m.fl. som giver særlige udfordringer for deltagelse på samlinger og turneringer.
Ligeledes skal alle dansere have givet samtykke til databehandling (GDPR).

● I så vid udstrækning som muligt deltage i alle de af DS indbudte elitesamlinger/-aktiviteter, såfremt disse er
udsendt rettidigt (min. 3 måneder før). Undtaget er hvis parret er lovligt undskyldt i form af a) påbudt
skolegang/skolerejse, eller påbudt jobmæssige forhold, b) sygdom hos en i parret, c) akut indlæggelse,
dødsfald eller begravelse i nærmeste familie, d) øvrige personlige forhold herunder eventuelle forpligtelser i
eget land, e) deltagelse i officielle invitationsturneringer, såsom WDSF-mesterskaber eller Cups eller øvrige
turneringer efter specifik godkendelse fra Sportschefen, f) eget bryllup eller egen konfirmation, g) andre
sportslige forhold.

● Have DS/WDSF-systemet som klart 1. prioritet ved deltagelse i turneringer. Dvs. på nationalt plan at parret
deltager i – og dermed via ranglistesystemet opnår kvalifikation til - de for parret relevante
Danmarksmesterskaber i DS, samt støtter op om evt. internationale turneringer under DS/WDSF på dansk
grund. På internationalt plan, at parret deltager i flere WDSF-turneringer end internationale turneringer
under andre forbund.

● Indbetale det i konceptet nævnte grundbeløb inden for de nævnte tidsfrister. Indbetalte grundbeløb er
hverken helt eller delvist refunderbart. Betaling for hele udtagelsesperioden er obligatorisk også selvom
parret evt. skulle stoppe partnerskabet undervejs.

● For optagede solister på kraftcenter gælder det, at danseren skal være aktivt partnersøgende under hele
perioden, samt forvente at fortsætte på samme niveau (eller højere) i DS/WDSF-regi med ny partner. Samme
gør sig gældende for par i tilfælde af pludselig partnersplit/-skift i aftaleperioden for at kunne ansøge til
sportschefen om at kunne fortsætte på landsholdet.

For par i elitegruppen (national team), herunder alle Team Danmark støttede atleter dvs. TD verdensklasse-, TD
elite- og TD bruttogruppeatleter, gælder desuden at parret skal:

● Til stadighed holde Sportschefen orienteret om enhver ændring/udfordring ift. parrets karriere/satsning,
herunder evt. skades/sygdomsforløb fra dette indledes.

● Deltage i de internationale turneringer og mesterskaber hvortil parret udtages, og/eller de turneringer der er
aftalt med sportschefen. Stopper parret, går parret over til PD eller på anden måde udgår af landsholdet
inden en udtaget international mesterskabsdeltagelse stopper udbetaling af støttemidler som udgangspunkt
dags dato.



● Deltage i fuldt omfang 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.

● Til enhver tid skal kunne udtages til og repræsentere Danmark ved officielle WDSF-mesterskaber efter de
gældende WDSF-regler. Dette betyder, at parret gerne må danse åbne turneringer, men ikke officielle
verdensmesterskaber eller kontinentale mesterskaber (fx EM) eller Cups, som ikke er under WDSF.
Herudover gælder det at parret altid skal have gyldig licens/WDSF-kort, samt være registreret som dansk par i
WDSFs register uden mesterskabskarantæne, medmindre andet er aftalt specifikt med sportschefen.

● Udarbejde en handlingsplan for international turneringsdeltagelse enten sammen med eller med sparring fra
sportschefen, samt at indhente sportschefens accept, såfremt ændringer i handlingsplanen ønskes. Herunder
gælder det:

● At handlingsplanen tydeligt skal afspejle at parret har WDSF systemet som klart 1. prioritet.
● At DS 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.

● At DS kan opfordre til deltagelse i relevante større turneringer eller satsningsturneringer for
landsholdet jf. elitestrategien, såfremt dette ikke kolliderer med den overordnede handlingsplan, der
forudgående er godkendt af Sportschefen.

● Afholde halvårlige helhedssamtaler med Sportschefen, så vidt muligt med deltagelse af parrets
coach.

● Deltage vederlagsfrit (dog med omkostningsrefundering) i DS/ Team Danmark-relaterede PR- arrangementer

mv., såfremt disse kan indpasses i handlingsplanen.

Misligholdelse: For alle par gælder det, at overtrædelse eller manglende opfyldelse af en eller flere ovennævnte
betingelser eller på anden måde misligholdelse kan medføre ophør af aftalen – dvs. udtrædelse af landsholdet
og/eller økonomisk fratræk i aktivitetsstøtte (se elitestrategien).

Dato for indgåelse af aftale:

Navn på atlet:

Atlets underskrift:

Underskrift sportschef:


