Aftale mellem Dansk Islandshesteforening (DI) og undertegnede
landsholdsrytter.
Gyldighed fra og med udtagelsen ved Danske Mesterskaber (DM) til næste DM. En landsholdsrytter er udtaget af en
udtagelseskomite nedsat af DI’s sportskomite. Udtagelsen sker med udgangspunkt i de resultater som ekvipagen har
præsteret i stævnesæsonen frem til og med DM sammen med en vurdering af ekvipagens kapacitet for at nå en placering
i TOP10 til VM.
En landsholdsrytter repræsenterer DI og Danmark og som en del af landsholdet forpligter man sig til at repræsentere
DI/ Danmark i nationale og internationale officielle sportssammenhænge.
Undertegnede parter forpligter sig til at kende og følge nedenstående regler:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Landsholdsrytteren skal i alle officielle sportslige sammenhænge udvise sportsmansship og
efterleve FEIF´s ”code of conduct”
Landsholdsrytteren skal følge de regler som findes i FIPO/RID i alle sportslige
sammenhænge
Landsholdsrytteren skal være bekendt med - og følge de besluttede eller anbefalede
retningslinier udformet af landsholdsledelse/DI - herunder de regler der er nedfældet i VMmappen 2007
Landsholdsrytteren skal aktivt medvirke til, at landsholdet og landsholdsledelse får et godt
sammenhold - samt at samtlige parter viser gensidig loyalitet for hinanden. Ingen af
parterne må udtale sig i medierne om holdet/foreningen, uden samråd med
landsholdsledelsen og Sportskomiteen
Landsholdsrytteren skal deltage aktivt i møder, aktiviteter og uddannelse som er indkaldt af
landsholdsledelsen/Sportskomiteen
Landsholdsledelsen har beføjelse til at uddele advarsler samt udelukke et landsholdsmedlem
hvis det findes påkrævet
Landsholdsryttere, sportskomiteens medlemmer samt repræsentanter for DI i officielle
sammenhænge skal profilere Islandshesten samt dens sponsorer
DI skal profilere og støtte sine landsholdsrepræsentanter økonomisk i internationale
sportslige sammenhænge
På opgaver for DI/Sports – og Avlskomiteen skal landsholdsrytteren profilere DI/Danmark
samt foreningens sponsorer i nationale, internationale sportslige sammenhænge
For ryttere som bliver udtaget til VM og som ønsker at medbringe en hjælper – er der en
egenbetaling på kr. 5.000,- som skal være DI i hænde senest i den 1. august. Er de faktiske
udgifter mindre, refunderes beløbet til hjælperen efter VM.

Brud på - eller misligehold af denne aftale kan medføre at ryttere eller dennes hjælper kan udelukkes fra Landsholdet og
eller foreningen. Rytterne kan udelukkes fra landsholdet på foranledning af landsholdsledelsen eller DI.
Undertegnede har læst ovenstående reglement og forpligter sig hermed til at følge dem og tage konsekvenserne heraf.
Sted/Dato

Landsholdsrytter
_______________________

Holdleder
________________________

Repræsentant for DI
________________________

