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 **********  SKYTTEKONTRAKT       ********** 
 
 
Indgået mellem BUESKYDNING DANMARK og skytte:  
 
 
  

Navn, klub, år 
 
 
 

 
”Et spørgsmål om holdning til tingene” 

 
Som bruttoholds- og landsholdsskytte tilslutter du dig visse regler officielle, som uskrevne, med en god og 
positiv omgangstone person til person imellem: 
 

• Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers 
afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget. 

 
• Vær altid omgængelig i din omgangstone over for "fremmede" medskytter, uanset om du træner i 

egen klub, i anden klub i forbindelse med samlinger og lignende, er til konkurrence i Danmark eller 
internationalt. Du skal huske på, at selvom du "holder fri" og blot skyder med bue et eller andet sted, 
er du til stadighed en repræsentant for BUESKYDNING DANMARK. Bær din landsholdstrøje med 
stolthed!  

 
• Med andre ord skal du opføre dig ordentligt! Og være et godt eksempel for andre. 

 
 
Krav til din træning, som brutto-/landsholdsskytte: 
Husk altid at give besked om du deltager eller ej i en træningssamling i god tid, eftersom der både er 
forplejning, planlægning, overnatning m.m., som det får indflydelse på. 

 
Du deltager i de tests, du bliver bedt om – på f.eks. TD´s testcentre eller i forbindelse med træningssamlinger.  

 
Kommandoveje: 
Vi er til for at hjælpe dig. Brug derfor gerne telefon, e-mail, brev eller personlig samtale, når du har behov for 
at stå frem med dine problemer! 
 
Hvis der alligevel skulle opstå problemer, der kræver andres hjælp/indgriben - så gå denne vej:  
 
POLITISK PROBLEM/FORSLAG/KRITIK: 
– Skytterepræsentant – Træner – Sportschef eller Eliteansvarlig – Bestyrelsen 
 
PERSONLIGT PROBLEM (med anden skytte eller Familie – arbejde – psykisk – fysisk etc.): 
– Træner eller Sportschef (hvis der findes foranstaltninger, der kan lette skyttens problemer) 
 
PROBLEM MED TRÆNER: 
– Skytterepræsentant – Træner og/eller Sportschef  (Løser problemet eller bringer det videre til Eliteansvarlig) 
 
Kommandovejene er lavet for at så størst mulig gennemsigtighed i indsatsen hos såvel skytte, som træner og 
ledelse. Overholder en skytte ikke kommandovejene kan det få konsekvenser for den videre deltagelse på 
bruttohold og landshold.  
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 **********  SKYTTEKONTRAKT       ********** 
 
 
 
 
 
Code of conduct - adfærdskodeks om samarbejde og kommunikation 
 
Gældende for landsholdsbruttotrup i Bueskydning Danmark 
 
 
 

• Skytter, trænere og ledere, som ønsker at tage del i Bueskydning Danmarks 
bruttolandsholdsaktiviteter, forventes at overholde følgende retningslinjer: 
 

• Vi handler i respekt for hinanden, for indgåede aftaler og med loyalitet overfor beslutninger. 
 

• Optræd professionelt på og uden for banen – med en adfærd og kommunikation, der fremmer dine 
egne, holdkammeraters, træneres og holdets muligheder for at præstere optimalt.  
 

• Det er ikke en forudsætning at være venner (privatsfæren) – men at være gode sportskolleger.  
 

• Tal og skriv aldrig (negativt) om hinanden og om andre – tal med hinanden.  
 

• Anerkend andres synspunkter (du behøver ikke være enig). 
 

• Stil opklarende spørgsmål og få uddybet synspunkter, handlinger og beslutninger, når der er noget, 
du ikke forstår eller synes lyder forkert. 

• Kommuniker kritik direkte, internt og respektfuldt. 
 

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

• Alt, hvad du udtrykker på sociale og elektroniske medier, er at betragte som offentlig viden og skal 
kunne tåle offentliggørelse i aviser og TV. 
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 **********  SKYTTEKONTRAKT       ********** 
 
 
 
Krav til konkurrencedeltagelse: 
Som medlem af BUESKYDNING DANMARKs bruttohold eller landshold er der krav om, at du for egne midler 
stiller op til DM i den kategori, du repræsenterer BUESKYDNING DANMARK i. 
 
Du forventes at stille op til nationale stævner inklusiv finaler i det omfang, der evt. aftales med træner under 
BUESKYDNING DANMARK. 
 
Ved alle opgaver, du er udtaget til i BUESKYDNING DANMARKs regi, skal du følge BUESKYDNING 
DANMARKs regler for anvendelse af landsholdstøj og sponsormærkning. Herunder forpligtelser overfor 
sponsorer (se tillæg om anvendelse af sponsortøj). Dette gælder også, hvis finansieringen af din deltagelse 
sker uden om BUESKYDNING DANMARK. 
 
Som deltager på en opgave er der krav om, at du følger de retningslinjer, BUESKYDNING DANMARK-træner 
og/eller holdleder angiver f.eks. mht. mødetider, træningsmængde, sengetider etc. Dette gælder også, hvis 
finansieringen af din deltagelse sker uden om BUESKYDNING DANMARK. 
 
Eventuelt deltagerbetaling og eventuel betaling for tøj skal være betalt inden, du kan rejse med landsholdet til 
internationale konkurrencer, træningslejre og lignende. Såfremt det skyldige beløb ikke bliver betalt ved 1. 
rykker eller efter anden aftale med Eliteansvarlig eller Sportschef, vil skytten ikke kunne blive udtaget til det 
efterfølgende stævne, hvor BUESKYDNING DANMARK udtager landshold. 
 
Indtagelse af alkohol samt beruselse uden aftale med BUESKYDNING DANMARK-træner/holdleder 
undervejs i konkurrenceforløb (banket undtaget) kan medføre hjemsendelse og udelukkelse fra landshold. 
 
Sponsorer: 
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 er skytternes eget. Reklamer på 
landsholdstøjet skal godandkendes på forhånd godkendes af Bestyrelsen (Eliteansvalig). 
Udover dette gælder regler for sponsorer, som det fremgår i appendiks for Skyttekontrakten. 
 
Doping: 
Det er dit personlige ansvar, at du ikke indlader dig på anvendelse af forbudte præstationsfremmende stoffer. 
Enhver idrætsudøver under BUESKYDNING DANMARK, der gør sig skyldig i doping, risikerer udelukkelse af 
DIF og straf i henhold til loven.    
HUSK derfor at orientere BUESKYDNING DANMARK-træner/holdleder om evt. lægeordineret medicin 
(næsespray mod høfeber eks. vis.) m.v., så der i tide kan udarbejdes evt. ”Medical Certificate” forinden 
landsholdsopgave. 
BUESKYDNING DANMARK tager på det kraftigste afstand fra enhver form for dopingmisbrug, og vil uden 
tøven følge en evt. kendelse, dopingnævnet måtte komme med. 
 
Spil i form af væddemål: 
Spil aldrig på dig selv eller modstanderen. 
Som atlet inden for eliteidræt skal du aldrig spille på en konkurrence, du eller dit hold er involveret i, da det 
ville udløse en interessekonflikt, som ikke er forenelige med sportens integritet. Dette omfatter væddemål om 
at vinde eller tabe såvel som enhver af de forskellige side-bets, som måske ikke påvirker resultatet af 
kampen.  
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 **********  SKYTTEKONTRAKT       ********** 
 
Misbrug ikke din insider-viden indenfor sport i forbindelse med spil.  
Som atlet inden for eliteidræt vil du have adgang til oplysninger, der endnu ikke tilgængelig for offentligheden, 
såsom at vide, at en central udøver bliver skadet eller ikke bliver udtaget. Dette anses som følsomme eller 
intern viden. Denne information vil sandsynligvis være nyttigt for folk, der laver væddemål på din sport.  
Der er intet galt med personer, der har følsomme oplysninger, det er hvad du gør med informationerne, der 
betyder noget. De fleste udøvere ved, at de ikke skal diskutere kamptaktik med nogen uden for holdet. Det 
samme gælder for følsomme oplysninger. 
 
BUESKYDNING DANMARK arbejder for dig: 
 

• Stævner samt træning af landsholdsskytter skal BUESKYDNING DANMARK søge midler til gennem 
DIF, Team Danmark og/eller aktivt at søge sponsorstøtte til landsholdene.  

• BUESKYDNING DANMARK skal endvidere sørge for bedst mulige træningsforhold ved 
landsholdssamlinger, og at skytterne får de fornødne forudsætninger til at nå det højeste eliteniveau 

• Ved BUESKYDNING DANMARK’s egne arrangerede iagttagelsesstævner kan der undertiden ydes 
km-godtgørelse 

 
Sanktioner såfremt ovenstående inkl. benyttelse af sponsortøj (se appendiks) ikke overholdes: 
 
Bruttolandsholdsskytten accepterer med nedenstående underskrift dels at overholde de regler, der er opstillet 
i denne skyttekontrakt, og dels en eventuel sanktion fra bestyrelsens side, såfremt reglerne bevist brydes. 
 
Bestyrelsen vil i hvert enkelt tilfælde tage stilling til sanktionens art efter en høring hos 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, der i givet fald vil tage den 
endelige afgørelse. 
 
 
 
 
Skyttekontrakten er gældende for 2014. 
 

Jeg forpligter mig til at følge denne aftale med BUESKYDNING DANMARK og er indforstået med, at 
dette er regler, der gælder for at deltage på BUESKYDNING DANMARKs bruttohold og landshold. 
 
 
 
 
Dato Underskrift (her også evt. forælder) 
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 **********  SKYTTEKONTRAKT       ********** 
 
 
Appendiks om benyttelse af sponsortøj og forpligtigelser for landsholdsskytterne: 
BUESKYDNING DANMARK har en beholdning af tøj til afbenyttelse for bruttolandsholdsskytter i forbindelse 
med landsholdsopgaverne ved såvel konkurrence som ved andre officielle lejligheder, hvor BUESKYDNING 
DANMARK eller holdlederen beder om dette. Hver skytte får udleveret et sæt tøj, der skal benyttes i disse 
forbindelser. Dette er nedenfor beskrevet mere præcist. 
 
Enkelte dele i tøjpakken er ikke omfattet af den tøjpakke, som du får udleveret, men delene skal for egen 
regning tilkøbes for en meget rimelig pris. Der gælder dog de samme regler for benyttelsen af dette tøj.  
 
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 skal være med til at foretage.  
 
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 det i givet fald er som egenbetaler. 

2. Sponsortøjet benyttes således, 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. Hvis sponsorerne ønsker dette, skal du i begrænset omfang medbringe brochuremateriale, der 

anbringes på et centralt sted. 
9. Sponsorer er i sponsorperioden berettiget til at benytte billeder af skytter på opgave for landsholdet i 

forbindelse med annoncering eller andet i sponsorens markedsføring. 
10. Så længe du er på et af bruttolandsholdene, må du benytte landsholdstøjet i forbindelse med danske 

stævner. 
11. Det er skyttens ansvar at passe på det tøj, der udleveres i forbindelse med landsholdopgaver. 

Bortkommer / ødelægges enkeltdele af tøjpakken, skal skytten for egen regning indkøbe nye dele.  
12. Efter landsholdsopgaven indsamles tøjet bortset fra t-shirts. 
13. I enkelte tilfælde det være nødvendig at udlåne dele af tøjpakken til andre skytter. Skytten er 

forpligtet til at foretage sådanne udlån efter opfordring fra forbundet (træner eller eliteudvalg). T-shirts 
er undtaget herfra. 

14. Såfremt benyttelse af tøjreglerne ikke overholdes, vil holdlederen indberette dette til eliteudvalget / 
bestyrelsen. 
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 **********  SKYTTEKONTRAKT       ********** 
 

15. Bestyrelsen vil efter en høring hos skytten tage stilling til en eventuel sanktion. 
16. I yderste konsekvens kan en bevist grov misligholdelse af tøjreglerne medføre udelukkelse fra 

landsholdet i kortere eller længere tidsrum. 
 

Skyttekontrakt med tilhørende appendiks er senest tilrettet juni 2014. 
 
Skyttekontrakten er gældende for 2014. 
 
Klaus Lykkebæk, Eliteansvarlig og Allan B. Grønkjær, Sportschef 


