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Reglement for deltagelse i Badminton Danmarks landsholdstrup for seniorelite og ung-

dom 

 

Seniorelitelandsholdstrup: 

§1   Nærværende vilkår gælder for alle spillere, der er udtaget til at repræsentere 

Badminton Danmark på et af følgende landshold omfattende følgende mesterskaber og arrangemen-

ter. 

• EM for henholdsvis herre og damehold 

• EM for mixed - hold 

• Thomas Cup (VM for herrehold) 

• Uber Cup (VM for damehold) 

• Officielle og uofficielle landskampe 

I medføre af de individuelle aftaler, har spillerne ret til at få oplyst, hvilke vurderinger, der er gjort gæl-

dende for spillerens egen udtagelse eller manglende udtagelse. 

 

§2   I alle landsholdsarrangementer under § 1 er udtagne spillere forpligtiget til at bære Badminton Dan-

marks officielle landsholdsbeklædning. Hermed forstås træningsdragt samt spilletøj inklusiv strømper. 

På spilletrøjen er påtrykt det danske flag samt logoet / navnet på de til enhver tid værende sponsorer 

for BD’s forskellige landshold, samt på ryggen spillerens navn og DENMARK. 

Spilleren er berettiget til selv at vælge fabrikat af ketsjer og sko, samt øvrige rekvisitter, som Badmin-

ton Danmark ikke stiller frit til rådighed, og har ret til at indgå aftale med egen sponsor om benyttelse 

af disse rekvisitter. Alt beklædning og øvrige rekvisitter, samt alle logoer på beklædning og rekvisitter, 

skal respektere de regelsæt, som de pågældende mesterskaber og arrangementer er omfattet af. 

Desuden er udtagne spillere forpligtiget til efter anvisning af Badminton Danmark, at optræde i BD’s 

officielle repræsentationstøj, såfremt BD udleverer dette. 

 

§3   Badminton Danmark arrangerer og afholder udgifter til spillernes rejse og ophold, der udbetales diæt 

efter BD’s fastsatte takst. Derudover dækker BD alle aftalte udgifter afholdt af spillerne under mester-

skabet / arrangementet. 

 

§4   Badminton Danmark tegner alle nødvendige forsikringer, der dækker spillerne i forbindelse med inter-

nationale landsholdsmesterskaber og – arrangementer. Inklusiv rejse, ophold, træning og kamp. 

Denne dækning sker p.t. via Idrættens Kollektive Forsikringer. Derudover er spillerne dækket ind af en 

af Team Danmark tegnet ulykkesforsikring. BD har ligeledes tegnet arbejdsskadeforsikring.  

 

§5   Vilkårene for landsholdsspillernes deltagelse i kommercielle aktiviteter omkring landsholdene, er her-

udover reguleret af den til enhver tid indgået aftale imellem Badminton Danmark og spillerne, der er en 

forudsætning for spillernes deltagelse på det Nationale Elite Træningscenter i Brøndby og dermed 

også spillernes mulighed for udtagelse til landsholdsdeltagelse. 
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Det er endvidere en forudsætning for udtagelsen til landsholdsdeltagelse, at spillerne selvstændigt og 

eksklusivt råder over deres immaterielle rettigheder i landsholdssammenhænge og ikke har overdraget 

retten til tredje part til at benytte spillernes navn, billede og andre karakteristika, autograf og øvrige 

sportslige relevante informationer, herunder personlige data i forbindelse med markedsføring- og an-

dre aktiviteter i landsholdssammenhænge i kommercielt og i øvrigt øjemed i alle medier og på alle 

platforme, herunder i trykt og digital form og i forbindelse med transmissioner og anden billed- og lyd-

mæssig gengivelse i alle kendte og ukendte billed- og lydmedier, herunder bl.a. TV, radio, DVD, video, 

internet og film. 

 

Ungdomslandsholdstrup: 

§6   Nærværende vilkår gælder for alle spillere, der er udtaget til at repræsentere Badminton Danmark på et 

af følgende ungdomslandshold (U19, U17 samt U15) omfattende følgende mesterskaber og arrange-

menter. 

• EM, for hold og individuelt i ungdomsregi. 

• VM, for hold og individuelt i ungdomsregi. 

• Øvrige officielle og uofficielle landskampe i ungdomsregi (inkl. 6-nations og 8-nations holdtur-

neringer) 

Nærværende vilkår gælder således ikke for seniorelite mesterskaber og arrangementer nævnt under § 

1. 

 

§7   I alle mesterskaber og arrangementer, officielle og uofficielle landskampe omfattet af dette reglement 

i ungdomsregi, er udtagne spillere forpligtiget til at bære Badminton Danmarks landsholdsbeklædning. 

Hermed forstås træningsdragt og spilletøj, inklusiv strømper. På spilletrøjen er påtrykt det danske flag 

samt logoet / navnet på de til enhver tid værende sponsorer for BD’s forskellige landshold, samt på 

ryggen spillerens navn og DENMARK. 

Spilleren er berettiget til selv at vælge fabrikat af ketsjer og sko, samt øvrige rekvisitter, som Badmin-

ton Danmark ikke stiller frit til rådighed, og har ret til at indgå aftale med egen sponsor om benyttelse 

af disse rekvisitter. Alt beklædning og øvrige rekvisitter, samt alle logoer på beklædning og rekvisitter, 

skal respektere de regelsæt, som de pågældende mesterskaber og arrangementer er omfattet af. 

 

Dette reglement er sidst ændret på Badminton Danmarks Hovedbestyrelsesmøde, den 5. december 2018. 


