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MELLEM

Bueskydning Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

OG

landsholdskytte

Nærværende aftale er indgået mellem Bueskydning Danmark og skytten fra 1. marts 2019 og til
skytten forlader landsholdet eller der indgås ny skytteaftale.
Denne aftale regulerer de vilkår, der er gældende for danske bueskytter, der er udtaget til
Bueskydning Danmarks bruttolandsholdsgruppe og/eller til at repræsentere Danmark ved et
internationalt mesterskab for ungdom og/eller senior.
Målsætningen for samarbejdet er grundlæggende at sikre rammerne for at udvikle danske
bueskytter til at have potentiale til at vinde medaljer ved internationale ungdoms- og senior
mesterskaber – individuelt og for hold.
Ved aftalen anerkender Bueskytten Bueskydning Danmarks behov for at udnytte de kommercielle
muligheder omkring landsholdsaktiviteterne til at medvirke til at finansiere forbundets del af
udgifterne til elitearbejdet.

Forudsætninger for optagelse i Bueskydning Danmarks Talentcenter-bruttogruppe eller
bruttolandsholdsgruppe.
En bueskytte kan optages i Bueskydning Danmarks bruttolandsholdsgrupper når:
• Bueskytten i henhold til internationale og danske regler er i stand til eller er på vej til at
kunne repræsentere dansk bueskydning ved internationale mesterskaber i henhold til de
gældende regler hos World Archery og World Archery Europe og International Olympic
Committee (”IOC”).
• Bueskytten er medlem af en klub under Bueskydning Danmark. Bueskytten må ikke have
væsentlig økonomisk udestående med Bueskydning Danmark eller være idømt karantæne af
Bueskydning Danmark eller andre sportslige organisationer i Danmark
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Bueskydning Danmarks tilbud til landsholdstruppen
• Bueskydning Danmark vil søge mulige midler til stævner samt træning af
bruttolandsholdsskytter gennem DIF, Team Danmark og aktivt at søge sponsorstøtte til
landsholdene.
• Bueskydning Danmark vil skabe de bedst mulige træningsforhold ved landsholdssamlinger,
for at skytterne kan få de fornødne forudsætninger til at nå det højeste eliteniveau.
• Bueskydning Danmark udtager bueskytter til landsholdsopgaver. Udtagelsen sker primært
på baggrund af objektive kriterier, men der kan indgå en subjektiv vurdering. De altid
gældende rammer for sæsonen informeres ved sæsonens start til deltagerne i de forskellige
discipliner.
• Bueskytten har ret til at få oplyst hvilke vurderinger, der er gjort gældende for Bueskyttens
egen udtagelse eller manglende udtagelse. I forbindelse med hver udtagelse vil Bueskydning
Danmark informere om, hvordan denne information gives. Den vil ofte være givet til de
enkelte bueskytter inden, udtagelsen er offentliggjort.
• Bueskydning Danmark tegner alle nødvendige forsikringer, der dækker bueskytterne i
forbindelse med internationale mesterskaber – rejseaktivitet, ophold, træning og kamp.
Denne dækning sker via Idrættens Forsikringer. Bueskydning Danmark har ikke tegnet andre
forsikringer for bueskytterne. Bueskytterne opfordres til selv i relevant omfang at sikre sig
yderligere gennem tegning af private forsikringer (eksempelvis bagageforsikring).
• Bueskydning Danmark tillader, at Bueskydning Danmarks bruttolandsholdsskytter kan
disponere over maksimalt 100 cm2 til reklamer på ærmerne på landsholdstrøjerne (T-shirts).
Det vil sige på begge ærmer. Omkostningerne ved og udarbejdelse af tryk for egne
sponsorer påhviler skytternes selv. Reklamer på landsholdstøjet skal godkendes på forhånd
af Bueskydning Danmarks bestyrelse (Eliteansvarlig).
• Udover dette gælder regler for sponsorer, som det fremgår i ”Appendiks om benyttelse af
sponsortøj og forpligtigelser for landsholdsskytterne” til Skytteaftalen.
• For bueskytter udtaget af Bueskydning Danmark til internationale mesterskaber og/eller
internationale turneringer for hold udleverer Bueskydning Danmark landsholdstøj i henhold
til de indgåede aftaler vedrørende landsholdstøj og eksponering på landsholdstøjet.
Bueskydning Danmark er ansvarlig for tryk på landsholdstøjet for Bueskydning Danmarks
sponsorer. Bueskytten er ansvarlig for egne tryk i henhold til de indgåede aftaler vedrørende
landsholdstøj.

Økonomi i forbindelse med turneringer
• Bueskydning Danmarks yder støtte til Talent- og Elitesatsningen. Budgettet afhænger altid af
Forbundsmødets godkendelse.
• Bueskydning Danmark afholder udgifter til holdleder og/eller træner til internationale
mesterskaber og internationale stævner.
• Bueskydning Danmark støtter udvalgte skytter med hel eller delvis betaling for udgifter til
udvalgte opgaver. Bueskytten skal selv finansiere den eventuelt manglende del af udgifterne
for turneringsaktiviteten. Bueskydning Danmark fører regnskab med udgifterne.
• Indtjente præmiepenge er Bueskyttens egen indtægt.
• Bueskydning Danmark forbeholder sig ret til ikke at yde støtte til en bestemt turnering, hvis
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•
•
•

bueskytten i strid med den sportslige ledelses anbefaling ønsker at deltage i en turnering
uden at være træningsmæssigt forberedt eller deltagelsen er forbundet med en betydende
skaderisiko. Dette meddeles i givet fald på skrift.
Bueskydning Danmarks tildelte midler kan ikke anvendes til ekstra udgifter, der skyldes at
Bueskytten forlænger ophold eller på anden måde foranlediger ekstra omkostninger til en
turnering (f.eks. bøder ved turneringer).
Den detaljerede administration af Bueskydning Danmarks tilskud til turneringsdeltagelse
fremgår af det til enhver tid gældende koncept for turneringsstøtte.
Eventuel deltagerbetaling og eventuel betaling for tøj skal være betalt på sidste rettidige
indbetalingsdato, inden du kan rejse med landsholdet til internationale konkurrencer,
træningslejre og lignende. Såfremt dette ikke sker og der ikke er truffet anden skriftlig aftale
med Bueskydning Danmarks eliteansvarlig eller sportschef, vil skytten ikke kunne blive
udtaget til det efterfølgende stævne, hvor Bueskydning Danmark udtager landshold.

Andre ydelser i forbindelse med turneringer
• Ved internationale mesterskaber/turneringer har Bueskytten adgang til de ydelser,
Bueskydning Danmark stiller til rådighed i forbindelse med den pågældende turnering med
mindre særlige forhold gør sig gældende og er aftalte på forhånd. Det gælder blandt andet
coaching af Bueskydning Danmarks landsholdstrænere eller andre af Bueskydning
Danmarks/Team Danmarks udsendte trænere og officials.
• Bueskydning Danmarks ansvarlige ledelse ved turneringen prioriterer fordelingen af de
enkelte ressourcer, såfremt dette bliver nødvendigt. Denne prioritering kan afhænge af
Team Danmark-støtte til den pågældende turnering.
• Som deltager på en opgave, er der krav om, at du følger de retningslinjer, Bueskydning
Danmarks træner og/eller holdleder angiver. Dette gælder også, hvis finansieringen af din
deltagelse sker uden om Bueskydning Danmark.
Forudsætninger for støtte fra talent- og elitesatsningen/skyttens pligter
• Forudsætningen for den støtte og hjælp, der er forbundet med deltagelse i Bueskydning
Danmarks bruttolandsholdsgruppe er, at Bueskytten er til rådighed for og forbereder sig til
mesterskaber og andre landsholdsaktiviteter. Kun efter skriftlig aftale med Bueskydning
Danmarks sportschef kan der fraviges fra dette i nærmere definerede perioder.
• Bueskytten er forpligtet til at deltage i de danske mesterskaber indenfor sin disciplin med
mindre vedkommende er syg eller der foreligger skriftlig aftale med sportschefen om ikke at
deltage.
Forhold vedrørende træning
• Bueskydning Danmarks målsætning for vores landshold kræver en personlig høj og
dedikeret indsats af Bueskytten. Det forudsætter, at Bueskytten hele tiden arbejder på at
komme så tæt på den optimale præstation som overhovedet muligt ved at forbedre og
perfektionere alle forhold, der påvirker bueskydnings-præstationen.
• Bueskytten er positivt indstillet på at arbejde med egen udvikling, blandt andet gennem
brug af egne og andres godtgjorte erfaringer og ved at inddrage relevant faglig viden.
• Bueskytten gennemfører fysisk træning og har program for den fysiske træning, som
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•

justeres løbende i forhold til en prioriteret turneringsplan
Kendte afbud til planlagte træningsaktiviteter, møder og lignende meddeles med
begrundelse i god tid forud.
Akutte afbud meddeles til den aktivitetsansvarlige træner hurtigst muligt med mindre en
anden ordning er aftalt.
Bueskytten skal holde Bueskydning Danmark orienteret om, hvilken klub Bueskytten er
medlem af og hvem der er Bueskyttens personlige træner.

Helbred og medicinske forhold
• Deltagelse i Bueskydning Danmarks landsholdsbruttogrupper kræver, at Bueskytten har det
nødvendige helbredsmæssige og fysiske niveau til at kunne klare den krævede
træningsmængde for vedvarende at kunne konkurrere på international topniveau.
• Bueskytten gennemfører de relevante test og undersøgelser af helbred og fysik, som den
sportslige ledelse eller Bueskytten måtte finde relevante for en forsvarlig og optimal
toppræstation.
• Bueskytten accepterer, at oplysninger, der er relevante i forhold til gennemførelse af
træning og konkurrence, drøftes med involverede trænere og ledere. Bueskytten har ret til
at kræve, at specialisten ikke viderebringer oplysninger til trænere og ledere i
eliteprogrammet. Det sker gennem en klar aftale mellem specialist og Bueskytten.
Fotos, illustrationer m.v.
• Bueskytten anerkender, at det er helt naturligt og udenfor Bueskydning Danmarks
rækkevidde, at aviser og magasiner bringer reportagebilleder fra Talentcenter- og
landsholdsaktiviteter.
• På samme måde kan et sponsorat af Bueskydning Danmark typisk have behov for at
anvende fotos af bueskytterne for at nå den ønskede markedsføringsværdi. Det er derfor
generelt aftalt, at Bueskydning Danmark vederlagsfrit i forhold til Bueskytten kan bruge
billeder af Bueskytten, og Bueskydning Danmark har følgende rettigheder:
- Bueskydning Danmark kan til promovering af egne events i form af egne sociale
medier, plakater, programmer, brochurer osv., anvende Bueskyttens navn, billede
med videre sammen med eller i forbindelse med forbundets navn, logo og
beklædning, det være sig i lyd som billede, og uanset at en gengivelse/fremvisning
sker i trykte medier, i TV, via internet eller på anden elektronisk måde.
- Bueskydning Danmark kan benytte billeder af Bueskytten i trænings- og
instruktionsmaterialer og kan sælge dette materiale, dog ikke med kommercielt
øjemed.
- Bueskydning Danmark er berettiget til at anvende bueskytternes navn, billede, med
videre i historiske sammenhænge som årsskrifter og lignende uden tidsmæssig
begrænsning. Bueskytten orienteres så vidt muligt forud for anvendelsen.
- Udover dette gælder regler for fotos m.m., som det fremgår i ”Appendiks om
benyttelse af sponsortøj og forpligtigelser for landsholdsskytterne” til Skytteaftalen.
Doping:
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Det er Bueskyttens personlige ansvar, at denne ikke indlader sig på anvendelse af forbudte
præstationsfremmende stoffer. HUSK derfor at orientere Bueskydning Danmarks sportslige
ledelse om evt. medicin (også lægeordineret), så der i god tid kan udarbejdes evt. ”Medical
Certificate” inden landsholdsopgaver.
•

Enhver idrætsudøver under Bueskydning Danmark, der gør sig skyldig i doping,
risikerer udelukkelse af DIF og straf i henhold til loven. Bueskydning Danmark tager
på det kraftigste afstand fra enhver form for dopingmisbrug, og vil uden tøven følge
enhver kendelse, dopingnævnet måtte komme med.

Etiske forhold
• For at opnå en positiv udvikling af bueskydningssporten har vi brug for at have positive og
troværdige relationer til sponsorer, arrangører, publikum, pressen, spillemarkedet og ikke
mindst udøverne selv. Derfor forventes det, at Bueskytten optræder professionelt og
medvirker til at deltage i og markedsføre bueskydning på bedste vis med respekt for dens
aktører.
• Bueskytten anerkender Bueskydning Danmark, DIF og Team Danmarks etiske regler som
udgangspunkt for passende adfærd inden for bueskydning.
• Bueskytten forsøger ikke at påvirke et resultat ved matchfixing, bestikkelse eller lignende.
• Brud på de etiske regler kan medføre en disciplinær sag mod Bueskytten.
Samarbejdsudvalg
• Der etableres et samarbejdsudvalg med deltagelse af 5 skytterepræsentanter og 2
repræsentanter fra Bueskydning Danmark, og der afholdes minimum 2 møder pr. år.
Bueskydning Danmark er ansvarlig for indkaldelse til møder og mødernes dagsorden.
• For at kunne vælges som skytterepræsentant, skal Bueskytten være en del af et
bruttolandshold. For ungdom skal Bueskytten være fyldt 18 år. Der vælges en fra hver af
følgende landsholdsgrupper: senior recurve, senior compound, ungdom recurve, ungdom
compound og 3D.
• Valget sker i januar hvert år og for 1 år ad gangen.
• Samarbejdsudvalget har til opgave at sikre en optimal kommunikation mellem parterne og
til stadighed sikre, at den indgåede aftale fungerer hensigtsmæssigt og er tidssvarende.
• Eventuelle tilretninger og tillægsaftaler forhandles i samarbejdsudvalget på baggrund af
skriftlige oplæg og skal endelig godkendes af Bueskydning Danmarks bestyrelse. Alle
tillægsaftaler skal foreligge på skrift for at have virkning.

Samarbejde og kommunikation
•

Vi er bevidste om, at ledere og trænere i Bueskydning Danmarks samt bueskytter på
landsholdet er rollemodeller og vi vil derfor fremstå som gode eksempler for andre.

•

Vi handler i respekt for hinanden, for indgåede aftaler og med loyalitet overfor beslutninger.
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Vi optræder professionelt på og udenfor banen – med en adfærd og kommunikation, der
fremmer dine egne, holdkammeraters, træneres og holdets muligheder for at præstere
optimalt.

•

Alt, hvad vi udtrykker på sociale og elektroniske medier, er at betragte som offentlig viden
og skal kunne tåle offentliggørelse i aviser og TV.

•

Er du i tvivl om, hvordan du skal præsentere en eventuel uenighed eller kritik i forhold til en
anden, så inddrag en tredjemand til at hjælpe med at få det gjort.

F.eks:
FORSLAG/KRITIK: Tag det op med den person, det handler om eller som har ansvaret.
POLITISK ELLER LEDELSESMÆSSIGT PROBLEM: Skytterepræsentant, Sportschef eller Eliteansvarlig
/Bestyrelsen
PERSONLIGT PROBLEM: Træner eller Sportschef
PROBLEM MED TRÆNER: Skytterepræsentant, Træner og/eller Sportschef
Tiltrædelse og aftale
• Tiltrædelseserklæring (nærværende aftale) er gældende for hele bueskytteaftalens
gyldighedsperiode.
• Den individuelle aftale kan opsiges af BUESKYDNING DANMARK, hvis
1) Bueskytten ikke fortsat udvikler sig mod det internationale medaljeniveau,
2) skytteaftalen er konstateret misligholdt i henhold til aftalens bestemmelser.
• Bueskydning Danmark eller Bueskytten kan opsige aftalen på skrift med 1 måneds varsel til
udgangen af en måned med mindre begge parter på skrift og i gensidig enighed aftaler en
anden afvikling af samarbejdet.
• Aftalen gælder så længe skytten er en del af Bueskydning Danmark eller til en ny aftale
træder i kraft.
• Landsholdsskytten accepterer denne aftale og evt. tillæg ved at bekræfte den via e-mail til
den eliteansvarlige.
• Såfremt aftalen ikke overholdes vil Bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde tage stilling til hvilke
konsekvenser dette skal have for Bueskytten. Man vil inden stillingtagen høre de
implicerede parter, hvilket kan være trænere, holdledere, medskytter og selvfølgelig skytten
selv.
• En given sanktion vil af skytten kunne indberettes til Ordens- og Amatørudvalget.
• Aftalen tiltrædes ved at sportsledelsen og Bueskytten bekræfter denne pr. e-mail. Samtidig
oplyser skytten sin fødselsdato, postadresse, klub og personlige træner.

7

SKYTTEAFTALE
Appendiks om benyttelse af sponsortøj og forpligtigelser for landsholdsskytterne:
Bueskydning Danmark har en beholdning af tøj til benyttelse for bruttolandsholdsskytter i
forbindelse med landsholdsopgaverne ved såvel konkurrence som ved andre officielle lejligheder,
hvor Bueskydning Danmark beder om dette. Hver skytte får udleveret et sæt tøj, der skal benyttes i
disse forbindelser. Dette er nedenfor beskrevet mere præcist.
Bueskydning Danmark har indgået eller vil forsøge at indgå sponsoraftaler med en række
sponsorer, der til gengæld for et sponsorbeløb til Bueskydning Danmark jf. kontrakten får en række
modydelser, som du som landsholdsskytte er med til at levere.
Det betyder derfor, at du for at kunne deltage på landsholdet skal overholde nogle enkle regler for
benyttelse af sponsortøjet, samt regler for hvilket tøj der i øvrigt må benyttes.
1. Sponsortøjet skal benyttes til de stævner, hvortil du er udtaget officielt til at repræsentere
Danmark, uanset om du helt eller delvist selv betaler.
2. Sponsortøjet benyttes, dels når du er i konkurrence, og dels når du af holdlederen bliver
bedt om at bære dette. Det kan eksempelvis være ved officielle lejligheder såsom åbning og
lukning af et stævne.
3. Det er således ikke tilladt at benytte andet sponsortøj på nogen former for buedele
herunder bukser, pilekogger eller brystskjold, når du er i konkurrence eller optræder som
repræsentant for landsholdet eller Bueskydning Danmark, som nævnt ovenfor. Såfremt en
skytte benytter brystskjold, der evt. dækker eksisterende reklame på trøjen, skal denne for
egen regning reetableres i samme form og størrelse på brystskjoldet.
4. Når du er udenfor konkurrence, er der ingen umiddelbare restriktioner til tøj. Det vil derfor
være muligt at bære tøj, hvorpå egne sponsorers mærker fremgår. Dog kan det blive påtalt,
hvis der bevist udføres sponsorchikane ved at benytte tøj med reklamer, der er i direkte
konkurrence med Bueskydning Danmarks sponsorer. Endvidere kan Bueskydning Danmark
ligeledes bede dig om at repræsentere forbundet ved særlige lejligheder, hvortil
Bueskydning Danmark-sponsortøjet så skal benyttes.
5. Fabriksmærker på buer eller andre dele, der benyttes af skytten, er tilladt i det omfang, de
er født med disse mærker.
6. Ved dårligt vejr kan det undtagelsesvis være nødvendigt at tage overtrækstøj på, som
dækker sponsorerne. I disse tilfælde må der ikke fremgå andre sponsorer bortset fra
eventuelle små tøjlogoer, som eventuelle jakker eller regntøj er født med.
7. Du omtaler altid sponsorerne på en pæn og sober måde.
8. Sponsorer er i sponsorperioden berettiget til at benytte billeder af skytter på opgave for
landsholdet i forbindelse med annoncering eller andet i sponsorens markedsføring.
9. Så længe du er på et af bruttolandsholdene, må du benytte landsholdstøjet i forbindelse
med danske stævner.
10. Det er skyttens ansvar at passe på det tøj, der udleveres i forbindelse med
landsholdsopgaver. Bortkommer/ødelægges enkeltdele af tøjpakken, skal skytten for egen
regning indkøbe nye dele.
11. Efter landsholdsopgaven indsamles tøjet bortset fra T-shirts.
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12. I enkelte tilfælde kan det være nødvendig at udlåne dele af tøjpakken til andre skytter.
Skytten er forpligtet til at foretage sådanne udlån efter opfordring fra forbundet. T-shirts er
undtaget herfra.
Bueskytteaftale med tilhørende appendiks er senest tilrettet marts 2019 og gælder indtil ny
aftale foreligger.
Henny Jeremiassen, Eliteansvarlig i Bueskydning Danmark.

