”Landsholdskontrakt 2022”
Aftale mellem Dansk Islandshesteforening (DI) og landsholdsryttere og
deres hjælpere
Nærværende aftale (benævnt ”Landsholdskontrakt 2022”) er gældende for alle
landsholdsdeltagere, dvs. den pågældende rytter samt en eventuel hjælper.
Aftalen er gældende til og med nordiske mesterskaber 2022.
Landsholdsrytterne repræsenterer Danmark og Dansk Islandshesteforening (DI) og de
ses som rollemodeller for sporten.
Kontrakten sidestiller ”deltagelsen på Landsholdet” med et ”hverv” i forenings
sammenhæng og landsholdsdeltageren forpligter sig til at følge Danmarks Idrætsforbunds
(DIF’s) regler for hverv knyttet til foreningsarbejde1. Landsholdsdeltagere omfattes
desuden af de regler, der gælder for officials i FEIF-sammenhæng, herunder i forbindelse
med suspension jvf G 1.6. General Rules and Regulation 2022 2.

Normer og Værdier for landsholdsryttere og deres hjælpere:
(Landsholdsryttere benævnes i denne aftale herefter som ”ryttere”)
•

Ryttere og hjælpere er forpligtiget til at efterleve FEIF’s Code of Conduct, følge
nærværende normer og værdier, udvise sportsmanship samt FEIF’s/DI’s
retningslinjer for etisk korrekt horsemanship.

•

Ryttere og hjælpere skal optræde som gode rollemodeller i sporten, i omgangen
med den islandske hest, i stævnesammenhæng og generelt i hesteverdenen.

•

Som rollemodel skal rytterne og hjælperne stræbe efter god sportslig optræden og
er forpligtiget til at overholde idrættens fairplay principper (sportsmanship) samt
generelle dyrevelfærdsprincipper.

•

Ryttere og hjælpere skal være bekendt med - og følge - de besluttede eller
anbefalede retningslinjer udformet af landsholdsledelse/DI samt alle retningslinjer
gældende for de stævner/events, der deltages i som landsholdsrytter.

•

Ryttere og trænere forpligter sig til at have kendskab til og overholde de til enhver
tid gældende FEI’s Equine antidoping and medication rules, FEI’s anti-doping rules
for human athletes samt Anti Doping Danmarks nationale regler for antidoping.

1https://www.dif.dk/om-dif/jura/dif-s-love
2

, Love Danmarks Idrætsforbund 2021, §1, sk 9.

https://www.feiffengur.com/documents/FEIF_Rules_Regulations_sport_2022.pdf, G1,6.
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•

Rytterne, hjælperne skal aktivt medvirke til et samarbejde, der bygger på gensidig
tillid og åbenhed, og sikre at al kommunikation foregår i en god tone. Dette
indebærer også, at hver rytter selv er ansvarlig for at holde sig informeret via tæt
kontakt til holdleder og træner samt DI’s mediekanaler. Hjælperne skal desuden
stille sig til rådighed for praktiske opgaver for det øvrige hold.

•

Som rytter og hjælper er man en stærk ambassadør for ridning på den islandske
hest. Generel kommunikation uanset om det er i interviews til pressen, udtryk af
holdninger og meninger på SoMe, imellem ryttere og trænere eller til andre
interessenter, skal foregå i en god tone. Elitesport er følelser – begejstring, glæder
og skuffelser, og både ryttere og trænere må gerne vise følelser i deres
kommunikation under hensyntagen til opretholdelse af god tone.

•

Rytterne skal deltage aktivt i de møder og aktiviteter, som landsholdsledelsen
indkalder til. Der kan efter aftale med landsholdsledelsen sendes en repræsentant
for rytteren.

•

Kontroverser, konflikter og modsatrettede meninger og holdninger imellem ryttere/
hjælpere og landsholdsledelsen eller DI’s sportslige ledelse søges løst internt.
Landsholdsryttere og hjælpere har naturligvis helt grundlæggende ret til at udtale
sig – men ikke pligt.

•

Alkoholpolitikken er som følger: Der må ikke nydes alkohol af nogen art i det
offentlige rum. Det er dog tilladt at nyde et glas vin/øl i holdteltet eller på hotellet,
hvis man er fyldt 18 år. Stærk spiritus må ikke indtages.

Kommercielle rettigheder
Dansk Islandshesteforening (DI) ejer alle kommercielle rettigheder relateret til foreningens
landshold. Landsholdsryttere forpligter sig til at medvirke til Dansk Islandshesteforenings
aftaler i landsholdssammenhæng, dog sådan at rytteren har ret til at tage forbehold jf.
trænings- og konkurrenceplanlægning.
Rytteren stiller bl.a. følgende markedsføringsrettigheder til Dansk Islandshesteforenings
rådighed i landsholdssammenhæng:
•
•
•
•
•

Rytterens navn.
Rytterens foto og/eller levende billeder fra begivenheder, hvor rytteren optræder i
landsholdssammenhæng. DI kan benytte ovennævnte markedsføringsrettigheder i
landsholdssammenhæng til følgende:
Annoncekampagner
Udstillinger
Andre markedskampagner
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Manglende efterlevelse af ovenstående aftale bemyndiger landsholdsledelser/DI til at
uddele advarsler samt udelukke en rytter/hjælper fra yderligere deltagelse på landsholdet,
hvis det findes påkrævet. DI vurderer efterfølgende, om der kan blive tale om yderligere
udelukkelse fra landsholdet til fremtidige mesterskaber.
I forbindelse med opkrævning af eventuelle beløb for deltagelse i diverse events eller
lignende vil manglende betaling kunne resultere i at landsholdspladsen overgives til en
anden rytter.
Rytteren afholder i udgangspunktet selv omkostninger i forbindelse med transport af såvel
hest, rytter og eventuel hjælper til og fra diverse stævnepladser.
Undertegnede rytter/hjælper forpligter sig hermed til at efterleve ”Landsholdskontrakt
2022”:
Sted/Dato:

____________________________________ _________________________________
Rytter/Hjælper
Landsholdsleder
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