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Nærværende aftale er indgået imellem følgende parter, BD og BSPF, for perioden 1. januar 2019 til 31. 

december 2024.  

 

Badminton Danmark (BD), og 

Badmintonspillerforeningen (BSPF). 

 

Aftalen afløser den tidligere Kollektive Spilleraftale, underskrevet 5. januar 2017. 

 

BSPF repræsenterer i forhandlingerne af nærværende aftale de danske elitebadmintonspillere på det 

Nationale Elite Træningscenter i Brøndby, der særskilt har tiltrådt denne aftale. BSPF indgår denne aftale 

på vegne af disse spilere. 

 

Denne kollektive aftale regulerer de enslydende vilkår, der er gældende for danske 

elitebadmintonspillere udtaget af BD til at repræsentere Danmark ved et internationalt individuelt 

mesterskab for senior (EM, VM og OL), et internationalt mesterskab for seniorhold (EM og VM) eller 

i andre landskampe i de officielle holdkampsformater, samt for de spillere, der deltager på BD’s 
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Nationale Elite Træningscenter i Brøndby (NETC) og tilhørende elitetræningsprogram, med det formål på 

sigt at udvikle sig til den absolutte verdenselite, men som p.t. ikke er en del af landsholdstruppen. 

 

Spillere, der ikke er medlem af BSPF, skal tiltræde en individuel aftale på samme vilkår som 

Landsholdsaftalen alene med de strukturelle (men ikke indholdsmæssige) ændringer, der er 

nødvendige som følge af, at spilleren ikke er medlem af BSPF.  

 

Der er endvidere enighed om, at denne aftale ikke gælder i forbindelse med BD’s samarbejde med 

ungdomsspillere (U19 og derunder) i ungdomsregi. 

 

Målsætningen for samarbejdet ved spillernes deltagelse på NETC, med udgangspunkt i BD’s 
værdisæt, hvor fællesskabet er en helt afgørende præmis for ethvert samarbejde, er 
grundlæggende at sikre de bedst mulige rammer for at vinde medaljer ved internationale 
mesterskaber - på verdensniveau, på europæisk niveau, såvel for hold som individuelt til 
dansk badminton og BD. I forlængelse heraf anerkender og respekterer BD, at spillerne har et 
behov for på attraktive vilkår at varetage deres individuelle kommercielle og økonomiske 
særinteresser indenfor eliteprogrammets rammer samt, at BD i processen og samarbejdet med 
spillerne om udarbejdelse af deres individuelle trænings- og turneringsplaner ikke vil ændre 
på tidligere praksis omkring dialogen. Dog skal de sportslige prioriteringer, herunder 
individuelle udviklings- og resultatmål, altid have højeste prioritet ift. spillernes individuelle 
kommercielle og økonomiske særinteresser. 
 

Gennem aftalen forpligter BD, BSPF den enkelte spiller gensidigt hinanden på at yde deres absolut bedste 

i forberedelse af, i gennemførelse af og i opfølgning på de aktiviteter og den indstilling, der skal til for at 

indfri BD’s udviklings- og resultatmålsætning inden for de rammer og vilkår, BD og Team Danmark (TD) 

stiller til rådighed via det NETC i Brøndby og tilhørende eliteprogram.  

 

Parterne er enige om, at mulighederne for en optimal udnyttelse de kommercielle og økonomiske 

muligheder omkring landsholdsarbejdet er afgørende bedre, når parterne samarbejder om udbydelsen af 

fælles landsholdsprodukter, samt når parterne har aftalt præcise rammer og grænser for den gensidige 

udnyttelse af egne rettigheder, frem for når parterne udelukkende optræder individuelt med egne 

rettigheder. 

 

Aftalen er et udtryk for, at BD anerkender, at spillere udtaget til repræsentative opgaver får del i den 

kommercielle indtjening, som relaterer sig til spillernes deltagelse i internationale mesterskaber samt 

øvrig kommerciel og kollektiv anvendelse af deres immaterielle rettigheder. 

  

Ligeledes er aftalen et udtryk, for at spillertruppen anerkender BD’s behov for at udnytte de kommercielle 

muligheder omkring landsholdsaktiviteterne til at finansiere forbundets andel af udgifterne til det NETC i 

Brøndby og elitearbejdet, herunder landsholdsarbejdet. 
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A. LANDSHOLDSAFTALENS RAMMER 

1. DEFINITIONER 

Landsholdsaftalen er en kollektiv aftale indgået mellem BD på den ene side og BSPF på vegne af de 

spillere, som er medlem af BSPF.  

 

Den individuelle spilleraftale er en aftale mellem den enkelte spiller og det sportslige ledelsesteam (SLT), 

der som minimum fastlægger rettigheder og forpligtigelser for deltagelse i eliteprogrammet, 

minimumsstøtte til turneringsdeltagelse, adgang til Team Danmark ydelser samt aftaler vedrørende 

uddannelse, særlige medicinske og sociale forhold. Den individuelle spilleraftale må ikke indeholde vilkår, 

der strider imod vilkårene i Landsholdsaftalen. 

 

Den individuelle træning- og turneringsplan er en rullende plan aftalt mellem spilleren og dennes 

hovedtræner, hvor træningsforpligtigelser på NETC og i spillerens klub samt relevant og nødvendig 

turneringsdeltagelse fastlægges. Den individuelle trænings- og turneringsplan må ikke indeholde vilkår, 

der strider imod vilkårene i Landsholdsaftalen. 

 

BSPF er en faglig forening som varetager medlemmernes fælles interesser overfor BD og forhandler 

kollektivt på medlemmernes vegne. 

 
Spillertruppen er de spillere, som gennem deltagelse i eller samarbejde med BSPF samt med BSPF som 

forhandlingspart over for BD er med til at fastlægge de kollektive vilkår, herunder de fælles finansielle og 

immaterialretlige rettigheder, der gælder, når BD udtager en spiller til en repræsentativ 

landsholdsopgave.  

 

Landsholdstruppen omfatter de spillere, der af BD er udtaget til at repræsentere dansk badminton ved 

internationale seniormesterskaber individuelt, for hold eller andre landsholdskampe i de officielle 

holdkampsformater. Spillerne i landsholdstruppen varierer for de enkelte landsholdsopgaver, men ved 

mesterskaber for hold og andre landsholdskampe i de officielle holdkampsformater fremstår spillerne i 

landsholdstruppen som en entydig enhed i forbindelse med officielle arrangementer fra afrejse til 

hjemkomst. 

 

Landsholdspuljen er den samlede økonomi, der aktualiseres af samarbejdet mellem BD, BSPF og 

landsholdsspillerne om den bedst mulige kommercielle udnyttelse af landsholdsaktiviteterne. Denne 

økonomi fordeles mellem BD, BSPF og Landsholdstruppen i henhold til aftalen. 

 

Spillerpuljen er den del af økonomien, som tilfalder Landsholdstruppen på baggrund af samarbejdet med 

BD om at opnå den bedst mulige kommercielle udnyttelse af landsholdsaktiviteterne. 

 

Landsholdsspillerne skal i denne aftale forstås som spillere, der deltager eller har deltaget på BD’s til 

enhver tid værende landsholdstrup i aftalens løbetid. 
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Spillere skal i denne aftale forstås som spillere, der er omfattet af denne aftale. 

 

Mesterskaber forstås som de internationale mesterskaber, såvel for hold som individuelt, hvor der kan 

vindes officielle medaljer, og hvortil BD har udtaget spillere til at repræsentere Danmark (VM, EM og OL). 

  

Officielle holdkampsformater omfatter Sudirman Cup formatet (en kamp i hver af de fem kategorier), 

Thomas og Uber Cup formaterne (tre singler og to doubler). 

 

Turneringer forstås som turneringer, der er indlagt i Badminton World Federations (BWF) kalender, og 

som giver point til verdensranglisten. 

 

Kommercielle turneringer forstås som nationale og internationale kommercielle turneringer og ligaer, som 

ikke giver point til verdensranglisten. 

 

Egne sponsorer omfatter, hvis ikke andet fremgår, spillernes udstyrssponsorer, eksponeringssponsorer 

og andre personlige sponsorer. 

 

Spilletøj skal i denne aftale forstås som spillebluse samt underdel, herunder shorts og/eller nederdel, 

træningsdragt samt strømper. 

 

Nettoindtægt defineres som kontraktsummen fratrukket direkte salgsrelaterede omkostninger. Direkte 

salgsrelaterede omkostninger er defineret i bilag 4. 

 

Det sportslige ledelsesteam (SLT) er den sportslige ledelse i BD bestående af sportschefen og 

landstrænerteamet.  
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2. SPILLERNE OMFATTET AF LANDSHOLDSAFTALEN 

2.1 Spillere udtaget af BD til en eller flere af nedenstående opgaver er omfattet af 

Landsholdsaftalen eller en individuel aftale med samme vilkår som Landsholdsaftalen: 

1) At repræsentere dansk badminton ved et internationalt individuelt mesterskab for 

senior 

2) At repræsentere dansk badminton ved et internationalt mesterskab for seniorhold 

3) At repræsentere dansk badminton i andre landskampe i de officielle 

holdkampsformater 

4) Tilbudt deltagelse i én af spillergrupperne på det Nationale Elite Træningscenter 

(NETC) i Brøndby og det tilhørende eliteprogram 

3. KONTRAKTLIGE RAMMER 

3.1 Ret til kollektive forhandlinger 

3.1.1 BD anerkender landsholdsspillernes ret til at forhandle kollektivt og 

anerkender de af landsholdsspillerne til en hver tid valgte/udpegede 

forhandlingsrepræsentanter. BD respekterer spillernes kollektive 

stemme og vil ikke forhandle med eller søge at påvirke enkelte 

landsholdsspillere vedrørende spillerens vilkår for at spille på 

landsholdet. Uanset ovennævnte og det i pkt. 3.1.3 anførte forhandles 

forhold omfattet af de individuelle spilleraftaler jf. pkt. 3.1.2 og 4.2 

dog individuelt med hver spiller. 

3.1.2 BD og spillerne indgår dels individuelle spilleraftale, jf. pkt. 4.2, og 

dels en individuelle rullende trænings- og turneringsplan, der knytter 

sig til spillernes tilbud om deltagelse på NETC i Brøndby og tilhørende 

træningsprogrammer samt deltagelse i individuelle turneringer (dvs. 

uden for landsholdsregi), opvisningskampe samt nationale og 

internationale mesterskaber. 

3.1.3 BD anerkender de danske elitebadmintonspilleres ret til at organisere 

sig og lade sig repræsentere ved en uafhængig forening, der har ret 

til at forhandle vilkår og rettigheder kollektivt.  

3.2 Vilkår uden gældende kollektiv aftale (ikke tiltrådt eller udløbet) 

3.2.1 BD meddeler senest 30 dage før den pågældende aktivitets start 

hvilke vilkår, forbundet gør gældende for repræsentative 

mesterskaber, såvel individuelt som for hold, landsholdsprojekter og i 

denne forbindelse tilhørende sponsoraktivering.  

3.2.2 BD vil som udgangspunkt forvalte det fortsatte praktiske samarbejde 

omkring repræsentative mesterskaber og andre landsholdsprojekter 

efter seneste gældende praksis.  
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3.2.3 Det gælder ikke de immaterielle rettigheder og kommercielle aftaler 

omkring landsholdsaktiviteterne, der kun eksisterer i kraft af denne 

aftale, som i sin helhed har forrang for praksis m.v. 

3.3 Forudsætninger for Landsholdsaftalen 

3.3.1 BD har med udgangspunkt i, at spillerne har en overvejende del af 

deres daglige træning på NETC i Brøndby accepteret tegning af 

lovpligtig arbejdsskadeforsikring. 

3.3.1.1 Parterne er enige om, at den tegnede lovpligtige 

arbejdsskadeforsikring, omfatter alle aktiviteter, der 

fremgår af den mellem parterne (BD, TD og spillerne) 

aftalte rullende trænings- og turneringsplan, samt i 

øvrigt alt, hvad BD og TD søger indflydelse på, herunder 

også fysisk træning samt træning i forbindelse med 

turneringer og landskampe mm.  

3.3.1.2 BD’s ansvar omfatter ikke de situationer, hvor spillernes 

klub jf. den mellem klubben og spillerne indgået kontrakt 

har ansvaret for træning, deltagelse i holdkampe mm., og 

hvor spillerne i stedet derfor er dækket af klubbens 

arbejdsskadeforsikring eller, hvor spillerne selvtræner 

udenfor BD’s eller TD’s ansvarsområde, som det følger af 

trænings- og turneringsplan. 

3.3.2 BD afklarer, at nærværende aftale respekterer BWF’s, BD’s, Dansk 

Idræts-Forbunds (DIF) og Anti Doping Danmarks (ADD) regler. 

3.3.3 Nærværende aftale respekterer de love og betingelser for støtte fra 

TD, der kan have eller få indflydelse på de aftalte forhold i 

nærværende aftale.  

3.3.4 BSPF har ved denne aftales indgåelse oplyst BD, hvilke spillere, der 

på ikrafttrædelsestidspunktet er udtaget efter pkt. 2.1., som har 

meddelt BSPF fuldmagt til at indgå aftalen og til fremover således at 

administrere de indtægter, der tilflyder Spillerpuljen i medfør af 

denne aftale og eventuelle andre aftaler spillerne imellem.  

3.4 Samarbejdsudvalg 

3.4.1 Der etableres et samarbejdsudvalg med deltagelse af to (2) 

repræsentanter samt evt. rådgiver fra hver part, og der afholdes 

minimum to (2) møder pr. år. BD er ansvarlig for indkaldelse til 

møderne og mødernes dagsorden. Spillere der ikke er medlem af BSPF 

holdes løbende orienteret af BD om møderne i samarbejdsudvalget. 
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3.4.2 Samarbejdsudvalget har til opgave at sikre en optimal kommunikation 

og samarbejde omkring aftalen mellem parterne og til stadighed 

sikre, at den indgåede aftale fungerer hensigtsmæssigt og er 

tidssvarende. Eventuelle tilretninger og tillægsaftaler til nærværende 

aftale skal være skriftlige for at have virkning. Sådanne eventuelle 

tilretninger og tillægsaftaler forhandles og aftales i 

samarbejdsudvalget på baggrund af skriftlige oplæg. 

3.4.3 De af samarbejdsudvalget forhandlede tilretninger og tillægsaftaler er 

gældende for alle spillere omfattet af Landsholdsaftalen, når et flertal 

af spillere har accepteret tilretningerne og / eller tillægsaftalerne. 

Ændringer af Landsholdsaftalen, der væsentligt forringer den enkelte 

spillers rettigheder, kan dog ikke vedtages uden, at den enkelte 

spiller gennem BSPF har meddelt samtykke hertil.  

3.4.4 Målsætningen for samarbejdsudvalgets arbejde skal være at optimere 

BD’s kommercielle muligheder og indtjening og samtidigt sikre 

landsholdstruppen rimelige og stabile vilkår. 

4. NYE SPILLERNE OG INDIVIDUEL AFTALE 

4.1 Nye spilleres tilknytning 

4.1.1 Når en ny spiller udtages i henhold til pkt. 2 modtager vedkommende 

et brev fra BD vedlagt kopi af denne aftale samt et eksemplar af 

”Erklæring vedrørende Landsholdsaftalen” (Bilag 3). BD sørger for 

underskrivelse, og at kopi af erklæringen tilsendes spilleren og BSPF. 

4.1.2 Det er en forudsætning for deltagelse på NETC i Brøndby og det 

tilhørende eliteprogram og dermed muligheden for udtagelse til 

internationale mesterskaber både individuelt og for hold, at spilleren 

tiltræder nærværende aftale ved anvendelse af bilag 3. Det er BD’s 

opgave at sikre denne tiltrædelse inden træning påbegyndes. 

Erklæringen er gældende for hele Landsholdsaftalens 

gyldighedsperiode – dog ikke længere end til ophøret af den 

individuelle spilleraftale.  

4.1.3 Det er endvidere en forudsætning for deltagelse på NETC i Brøndby og 

det tilhørende eliteprogram og dermed muligheden for udtagelse til 

internationale mesterskaber både individuelt og for hold, at spilleren 

selvstændigt råder over sine immaterielle landsholdsrettigheder. Disse 

kan således ikke være overdraget til tredje part. 

4.2 Individuel aftale for spillere udtaget til BD’s Nationale Elite Træningscenter i Brøndby 

og det tilhørende eliteprogram. 

4.2.1 I tilslutning til Landsholdsaftalen indgår spilleren og BD en individuel 

spilleraftale. 
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4.2.2 Den individuelle spilleraftales længde kan variere fra minimum seks 

(6) måneder til maksimum tre (3) år.  

4.2.3 Den individuelle spilleraftale fastlægger minimumpræmisserne 

(rettigheder og forpligtigelser) for deltagelse i eliteprogrammet, 

minimumsstøtte til turneringsdeltagelse, adgang til Team Danmark 

ydelser samt aftaler vedrørende uddannelse, særlige medicinske og 

sociale forhold. 

4.2.4 Den individuelle spilleraftale kan opsiges af BD’s sportslige ledelse, 

hvor der alene kan lægges vægt på, om 

a) spilleren fortsat ikke udvikler sig mod det internationale 

medaljeniveau, 

b) spilleren ikke har niveau til at holde sig blandt det 

begrænsede antal spillere, der tilknyttes eliteprogrammet i 

spillerens primære kategori, 

c) det er nødvendigt at reducere antallet af tilknyttede spillere, 

d) spillerens adfærd, opførsel, attitude og samarbejde med SLT 

er uforenelig med BD’s værdigrundlag eller de overordnede 

principper og retningslinjer samt målsætningen for 

deltagelsen på det Nationale Elite Træningscenter i Brøndby, 

e) Landsholdsaftalen er konstateret misligholdt i henhold til 

aftalens bestemmelser,  

f) spilleren har ikke loyalt opfyldt sin forpligtigelse til at 

informere sin hovedtræner om skader eller andre fysiske 

forhold, som er relevante i forhold til at gennemføre det 

planlagte trænings- og turneringsprogram. 

En opsigelse skal altid være sagligt begrundet. 

4.2.5 Spilleren kan forvente at blive bekendtgjort med, når vedkommende 

overvejes for udslusning eller ophør med den tilhørende begrundelse. 

4.2.6 Den individuelle spilleraftale kan i aftaleperioden opsiges på skrift 

med tre (3) måneders varsel til udgangen af en måned. Den 

individuelle spilleraftale ophører uden videre ved Landsholdsaftalens 

ophør. 

4.2.7 Ved brud på 4.2.4.d-f vil spilleren i første omgang få en mundtlig 

advarsel og, ved første gentagelse herefter en skriftlig advarsel. Ved 

fortsatte overtrædelser i sædvanlig og rimelig tidsmæssig 

sammenhæng med forudgående overtrædelser kan BD uden yderligere 

advarsler ophæve den individuelle spilleraftale til umiddelbart ophør.  
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I særligt grove tilfælde af misligholdelse fra spillerens side, kan den 

individuelle spilleraftale ophæves med øjeblikkelig virkning uden 

forudgående varsel, hvorved spilleren samtidigt bortvises fra NETC. 

Advarsler i medfør af denne bestemmelse skal gives uden ugrundet 

ophold, efter at BD har fået kendskab til forholdet. I modsat fald 

fortaber BD retten til at give spilleren en advarsel. 

4.2.8 Spilleren kan skriftligt opsige samarbejdet med 1 måneds varsel. 

4.2.9 BD og spilleren indleder senest tre (3) måneder før den individuelle 

spilleraftales udløb drøftelser om eventuel forlængelse af aftalen, 

således at spilleren på dette tidspunkt fra BD får en skriftlig 

tilkendegivelse om, hvorvidt spilleraftalen kan forventes forlænget. 

Indgås der aftale om en forlængelse, skal dette altid ske skriftligt ved 

indgåelsen af en ny individuel spilleraftale. 

4.3 Aftale for spillere udtaget til mesterskaber, som ikke er udtaget til deltagelse på 

BD´s NETC i Brøndby og det tilhørende eliteprogram. 

4.3.1 I tilslutning til Landsholdsaftalen indgår BD og spilleren en individuel 

aftale, der omfatter perioden for aftalens varighed, vilkår for 

deltagelse i forberedende træning og serviceydelser. 

4.3.2 Aftalen ophører ved udløb af aftalens varighed med mindre en aftale 

om forlængelse af samarbejdet for en given periode er indgået. 

5. SAMARBEJDSFORHOLD 

5.1 Til spilleren knyttes en af BD’s trænere som hovedtræner, hvis opgave er, at rådgive 

spilleren i forbindelse med karriereovervejelser, målsætninger, turneringsplan, 

træningsplan og den ugentlige indsats. 

5.2 Spilleren er forpligtet til i samarbejde med hovedtræneren at udarbejde målsætninger 

for sin deltagelse i BD’s internationale satsning, herunder deltagelsen i den daglige 

træning på NETC i Brøndby samt deltagelse i turneringer. Det sker mindst én gang 

om året og derudover, når vilkårene ændrer sig. 

5.2.1 Der udarbejdes udviklingsmål, som beskriver, hvilket forbedret niveau 

man ønsker at opnå på et veldefineret område inden for en afgrænset 

tidsperiode. Et primært udviklingsmål – den gennemgående og 

vedvarende problemstilling for spilleren – defineres. 

5.2.2 Udviklingsmålene evalueres og justeres løbende mellem hovedtræner 

og spilleren. 

5.2.3 Der udarbejdes resultatmål, som beskriver resultatniveau ved 

mesterskaber (”medalje-turneringer”), udvalgte turneringer/ series, 

placeringsniveau på verdensrangliste og/eller en formulering af 

resultatniveauet i forhold til kategorien på europæisk eller 

verdensplan. 
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5.2.4 Resultatmålene evalueres med det sportslige ledelsesteam (SLT) efter 

det enkelte mesterskab, når niveauet for perioden er fastslået og/ 

eller ved udgangen af sæsonen. 

5.3 Møder for grupper af spillere og individuelle samtaler er en del af processen med at 

udvikle den enkelte spiller, samarbejdet i grupperne, administrationen og selve 

eliteprogrammet. Det sportslige ledelsesteam (SLT) og spillerne er gensidigt 

forpligtet til at deltage og bidrage. 

5.3.1 Der afholdes regelmæssigt generelle informationsmøder om 

eliteprogrammets forskellige forhold og udvikling. 

5.3.2 Der afvikles kategorimøder om den internationale udvikling, 

træningen og samarbejdet i kategorien. 

5.4 For at indfri elitemålsætningen beslutter det sportslige ledelsesteam (SLT) 

konstellationerne for doublespillere i BD’s officielle spillergruppe. Det sker i samråd 

med de relevante spillere, og spillerne er indforståede med at iagttage den 

nødvendige diskretion i etableringsperioden. 

5.5 BD arbejder for et åbent, konstruktivt og sagligt samarbejde med medierne med det 

mål at profilere badmintonsporten, den enkelte spiller og forbundet bedst muligt i 

offentligheden. 

5.5.1 BD og spilleren forpligter sig til forudgående at informere hinanden 

om udmeldinger til pressen som vedrører eller omhandler den anden 

part direkte. Pressemeddelelser søges koordineret med BD’s 

kommunikations- og marketingafdeling samtidig med at den sportslige 

ledelse holdes informeret. 

5.5.2 Spilleren vurderer egne indlæg i forhold til god skik og etik i 

kommunikation med medierne / offentligheden. Der fokuseres på egne 

anliggender: Kritik eller klager fremsættes kun til medierne, hvis de 

allerede er fremført for den eller de involverede part(er) og i givet 

fald på en saglig måde. 

5.5.3 Spilleren er pligtig til at forholde sig tavs med alle forhold vedrørende 

eliteprogrammet, andre spillere, BD og TD, som ikke almindeligvis 

offentliggøres. 

5.5.4 Ved overtrædelse af pkt. 5.5 drøftes forholdet i samarbejdsudvalget. 

5.6 Spilleren har forståelse for, at forslag til optimering af eliteprogrammet eller 

samarbejdet og saglig kritik af personer, der indgår i eliteprogrammet, gør bedst 

nytte ved at blive fremsat konstruktivt til rette vedkommende eller ansvarlige person.  

Skulle spilleren have en væsentlig grund til ikke at gøre dette, rettes henvendelsen 

til BD’s sportschef. Drejer forholdene sig om BD’s sportschef rettes henvendelsen til 

BD’s direktør. 
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6. HELBRED OG MEDICINSKE FORHOLD  

6.1 Deltagelse i BD’s officielle landsholdstrup kræver, at spilleren har det nødvendige 

helbredsmæssige og fysiske niveau til at kunne klare den krævede træningsmængde 

og for vedvarende at kunne konkurrere på internationalt topniveau. Spilleren har 

pligt til at oplyse om sygdomme, skadeshistorik, brugen af medicin m.v., der kan 

være af betydning for spillerens præstation eller deltagelse i træning og turneringer. 

6.2 Spilleren gennemfører de relevante test og undersøgelser af helbred og fysik, som 

den sportslige ledelse måtte finde relevante (eller som spilleren måtte foreslå) for en 

forsvarlig og optimal toppræstation. 

6.3 Spilleren accepterer, at oplysninger, der er relevante i forhold til gennemførelse af 

træning og konkurrence, drøftes med involverede trænere og ledere.  

6.4 TD har ansvaret for eliteprogrammets serviceydelser for sportsmedicin, 

sportsernæring og sportspsykologi. TD’s specialister er rådgiver for SLT. Spillerens 

grad af adgang til disse ydelser bestemmes af principperne i TD’s støttekoncept. SLT 

informerer regelmæssigt spilleren om vilkårene for adgang til serviceydelser. 

6.5 Forudsætning for anvendelsen af TD’s serviceydelser er, at spilleren følger TD’s 

vejledning og holder TD’s personel informeret om udvikling i og afvigelser fra planen. 

6.6 Hvis spilleren har planer om at søge vejledning og behandling andre steder, skal TD’s 

personel eller BD’s sportslige ledelse (sportschefen / hovedtræneren) informeres på 

forhånd.  

6.7 BD og TD forbeholder sig ret til at iværksætte særlige aftaler for eller begrænsninger 

i anvendelsen af eliteprogrammets ydelser. 

6.8 Relevante og nødvendige sundhedsmæssige oplysninger om spillerne kan blive 

behandlet af BD og TD, der kan udveksle oplysninger om spillernes helbred for at 

sikre optimal behandling og tilrettelæggelse af træning og turneringer. Spillernes 

helbredsoplysninger opbevares så længe spilleren er optaget på NETC i Brøndby.  

6.9 Hvis eksterne serviceydelser anvendes, skal spilleren sikre, at information om den 

pågældende ydelse er til rådighed for SLT og andet personel, der samarbejder med 

spilleren om dennes udvikling i forhold til elitemålsætningen. 

7. ETISKE FORHOLD 

7.1 For at opnå en positiv udvikling af badmintonsporten har den brug for at have 

positive og troværdige relationer til sponsorer, arrangører, publikum, pressen, 

spillemarkedet og ikke mindst udøverne selv.  

Derfor forventes det, at spilleren optræder professionelt og medvirker til at deltage i 

og markedsføre badminton på bedste vis med respekt for dens aktører. 

7.2 Spilleren anerkender BD’s, DIF’s og BWF’s etiske regler som udgangspunkt for 

passende adfærd inden for badmintonsporten. 
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7.3 Matchfixing 

7.3.1 Spilleren og BD er undergivet de til enhver tid gældende matchfixing- 

og bettingregler, der håndhæves af de instanser, der ifølge reglerne 

har kompetencen hertil.  

7.3.2 Ønsker BD at drage konsekvenser af, at spilleren er dømt skyldig i 

matchfixing, skal dette meddeles spilleren senest 8 dage efter, at den 

endelige kendelse i sagen er blevet BD bekendt.  

7.3.3 Dømmes spilleren skyldig i matchfixing ved en endelig kendelse, som 

ikke kan ankes, kan BD vælge at suspendere spillerens deltagelse i 

Landsholdstruppen samt den indgåede individuelle spilleraftale (i en 

periode, der ikke kan overstige en karantæneperiode som følge af 

dommen), subsidiært at annullere deltagelsen i Landsholdstruppen og 

hæve den individuelle spilleraftale.  

7.3.4 BD skal reagere snarest muligt og senest inden for 3 dage på sin 

eventuelle viden om matchfixing fra spillerens side over for de 

relevante matchfixingmyndigheder.  

7.3.5 Såfremt spillerens matchfixing eller medvirken til matchfixing er sket 

med BD’s medvirken eller viden, er BD ikke berettiget til at drage 

konsekvenser. 

7.3.6 BD er alene ansvarlig for den viden, som er hos BD’s direktør, 

sportschef og trænere samt øvrigt støttepersonale til spilleren. 

7.3.7 Dømmes BD skyldig i matchfixing ved en endelig kendelse, som ikke 

kan ankes, kan spilleren som konsekvens af en endelig kendelse 

vælge at annullere spillerens deltagelse i Landsholdstruppen samt at 

hæve den individuelle spilleraftale.  

7.3.8 Såfremt spillerens matchfixing er sket med BD’s medvirken eller 

viden, kan spilleren som konsekvens af en endelig matchfixingdom 

vælge at hæve aftalen med BD. 

7.3.9 Ønsker spilleren at drage konsekvenser af, at BD har været vidende 

om spillerens matchfixing, eller at BD er dømt skyldig i matchfixing, 

skal dette meddeles BD senest 8 dage efter, at forholdet er blevet 

spilleren bekendt. 

7.3.10 BD skal løbende orientere spillerne skriftligt om de gældende regler 

på området. 

7.3.11 BD og BSPF er enige om, at parterne har en fælles interesse i at 

arbejde på at sikre, at matchfixing indenfor sporten i almindelighed 

og her badminton i særdeleshed ikke finder sted. 
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7.3.12 Spilleren er indforstået med, at overtrædelser af straffeloven, der kan 

indebære fængselsstraf, er en adfærd i modstrid med 

badmintonsportens integritet. Brud på de etiske regler kan medføre 

en disciplinær sag mod spilleren. 

7.3.13 BSPF har ikke ansvar for spillerens eventuelle matchfixing. 

7.4 Antidoping 

7.4.1 Spilleren og BD er undergivet de til enhver tid gældende dopingregler. 

Overtrædelse af disse regler er pr. definition en dopingsag.  

7.4.2 Ønsker BD at drage konsekvenser af en endelig dopingkendelse, skal 

dette meddeles til spilleren senest 8 dage efter, dopingkendelsen er 

blevet BD bekendt.  

7.4.3 Dømmes spilleren skyldig i doping ved en endelig kendelse, som ikke 

kan ankes, kan BD som konsekvens vælge at suspendere spillerens 

deltagelse i Landsholdstruppen (i en periode, der ikke kan overstige 

en karantæneperiode som følge af dopingdommen), subsidiært at 

ophæve den individuelle spilleraftale. 

7.4.4 BD skal reagere snarest muligt og senest inden for 3 dage på sin 

eventuelle viden om doping af spilleren over for de relevante 

dopingmyndigheder. 

7.4.5 Såfremt spillerens anvendelse af doping er sket med BD’s medvirken 

eller viden, er BD ikke berettiget til at drage konsekvenser af dette 

forhold. 

7.4.6 BD er alene ansvarlig for den viden, som er hos BD’s direktør, 

sportschef, sundhedssektor og trænere samt øvrigt støttepersonale til 

spilleren. 

7.4.7 Dømmes BD skyldig i overtrædelse af de til enhver tid gældende 

dopingregler ved en endelig kendelse, som ikke kan ankes, kan 

spilleren som konsekvens af en endelig kendelse vælge annullere 

spillerens deltagelse i Landsholdstruppen og at hæve den individuelle 

spilleraftale. 

7.4.8 Såfremt spillerens anvendelse af doping er sket med BD’s medvirken 

eller viden, kan spilleren som konsekvens af en endelig dopingdom 

vælge at ophæve den individuelle spilleraftale. 

7.4.9 Ønsker spilleren at drage konsekvenser af, at BD har været 

medvirken eller vidende om doping af spilleren, skal dette meddeles 

BD senest 8 dage efter, at dette forhold er blevet spilleren bekendt. 

7.4.10 BD skal orientere spillerne løbende skriftligt om de gældende regler 

på området.  



Side 15 af 42 
 

7.4.11 BD og BSPF er enige om, at parterne har en fælles interesse i at 

arbejde på at sikre, at doping inden for sporten i almindelighed og her 

badminton i særdeleshed ikke finder sted.  

7.4.12 BSPF har ikke ansvar for spillerens eventuelle doping. 
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B. OPTAGELSE PÅ BD’S NATIONALE ELITE TRÆNINGSCENTER (NETC) I BRØNDBY 
OG TILHØRENDE ELITEPROGRAM SAMT SAMARBEJDE 

8. FORUDSÆTNINGER FOR OPTAGELSE I ÉN AF BD’S SPILLERGRUPPER 

8.1 En spiller kan optages i én af BD’s spillergrupper på NETC i Brøndby og tilhørende 

eliteprogram, når følgende forhold er opfyldt:  

8.1.1 spilleren i henhold til en subjektiv individuel sportslig vurdering af 

BD’s sportslige ledelsesteam (SLT) har et sportsligt potentiale, talent, 

motivation, vilje og ambition, der bevirker, at spilleren med den rette 

træning og vejledning, må forventes at kunne udvikle sig til et 

internationalt niveau, hvor spilleren kan vinde medaljer og 

mesterskaber ved internationale turneringer og mesterskaber, såvel 

individuelt som på landsholdet. 

8.1.2 spilleren er medlem af en klub under BD.  

8.1.3 spilleren står til rådighed for udtagelse til internationale mesterskaber 

både individuelt og på landsholdet 

8.1.4 spilleren er i ”good standing”, hvorved forstås at spilleren, hverken 

har et væsentligt økonomisk udestående med BWF eller BD (10.000 

kr. og derover) eller er idømt karantæne af BD eller BWF.  

8.1.5 spilleren, i tilfælde af i en periode at have bopæl i udlandet, fortsat er 

under dansk myndighed (jurisdiktion) i henhold til BWF’s 

turneringsreglement, og efterlever de af SLT stillede krav til 

gennemførte træningssessioner, som forberedelse til internationale 

mesterskaber såvel individuelt som for landsholdet, på NETC i 

Brøndby. 

8.1.6 Spilleren har accepteret og underskrevet Landsholdsaftalen jf. pkt. 

4.1.2. 

8.2 Forudsætninger for støtte fra eliteprogrammet 

8.2.1 Forudsætningen for den støtte og hjælp, der er forbundet med 

deltagelse i én af BD’s spillergrupper er, at spilleren er til rådighed for 

og forbereder sig til internationale mesterskaber både individuelt og 

på landsholdet samt derudover andre officielle landsholdskampe, som 

ikke kolliderer med væsentlige internationale turneringer og den med 

af hovedtræneren udarbejdede trænings- og turneringsplan. 

8.2.2 Spilleren gennemfører et træningsprogram og -forløb, samt arbejder 

med at udvikle de øvrige kompetencer, der gør spilleren i stand til at 

konkurrere om internationale medaljer og mesterskaber på højeste 

niveau.  
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BD’s sportslige ledelsesteam (SLT) skal således kunne godkende den i 

fællesskab med hovedtræneren aftalte individuelle rullende 

turnerings- og træningsplan i forhold til medaljepotentiale eller for de 

unge/nye spillere den langsigtede udvikling. Dette afklarer 

hovedtræneren i sin dialog med SLT. 

8.2.3 Den individuelle trænings- og turneringsplan justeres løbende af 

hovedtræneren efter forudgående dialog og aftale med spilleren. 

Aftalen kan ikke selvstændigt opsiges, men bortfalder samtidigt med 

ophøret af den individuelle spilleraftale. I tilfælde af væsentlige 

uenigheder mellem spilleren og hovedtræneren kan BD’s direktør 

inddrages som mediator. Vælger spilleren efter evt. mediation at 

handle imod hovedtrænerens eller SLT’s beslutninger, kan BD bringe 

den individuelle spilleraftale til ophør efter proceduren i 

Landsholdsaftalens pkt. 4.2.7. 

8.2.4 Spilleren er forpligtet til at deltage i de danske mesterskaber med 

mindre spilleren er dokumenteret skadet i en grad, der forhindrer 

kampspil. Er spilleren skadet, men i stand til at rejse, er spilleren så 

vidt det kan lade sig gøre, forpligtiget til at deltage én dag under de 

danske mesterskaber for at varetage fanaktiviteter. Afbud meddeles 

med begrundelse og dokumentation til BD’s sportschef. 

8.2.5 Såfremt spilleren ikke er i top 30 på BWF’s rangliste, i en for spilleren 

relevant kategori, er spilleren forpligtet til at deltage i mindst to 

danske åbne turneringer (udover de danske mesterskaber) i egen / 

egne kategori(er) og på relevant niveau (elite-/mesterrække). 

Såfremt BD afvikler en international turnering i Badminton Europe 

Circuit i Danmark, kan den tælle som én af de to.  

8.2.6 Under helt særlige ekstraordinære omstændigheder kan BD’s 

sportslige ledelse (sportschef og cheflandstræner) dispensere fra dele 

af forpligtelserne i 8.2.4 og 8.2.5. 

8.3 Medlemskab af Badminton Danmark 

8.3.1 Som medlemmer af en dansk klub er BD’s love og reglementer 

gældende for spillerne i BD’s spillergrupper. 

8.3.2 Såfremt BDs repræsentantskab vedtager love eller regler, der ændrer 

forudsætningerne for Landsholdsaftalen eller som strider mod en eller 

flere af bestemmelserne i Landsholdsaftalen, informeres BSPF herom 

uden ugrundet ophold. Parterne er herefter forpligtede til at drøfte og 

forsøge at opnå enighed om de nødvendige tilpasninger til 

Landsholdsaftalen, herunder afbøde- eller kompensationsforanstalt-

ninger.  
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Begge parter kan inddrage sine hovedorganisationer (DIF og FH) i 

sådanne drøftelser jf. pkt. 19.1. Fører sådanne drøftelser ikke til 

enighed kan Landsholdsaftalen opsiges med det aftalte 

opsigelsesvarsel jf. pkt. 17.1 uanset den aftalte uopsigelighed. Er 

regelændringerne trådt i kraft inden udløbet af opsigelsesperioden på 

6 måneder og medfører dette et tab for spillerne, er BD forpligtet til 

at erstatte spillerne et sådan tab i perioden for regelændringernes 

ikrafttræden til udløbet af opsigelsesperioden efter dansk rets 

almindelige erstatningsregler. 

8.3.3 Som modydelse for BD’s medfinansiering af udgifterne til BD’s NETC 

og tilhørende eliteprogram, forpligtiger spilleren sig til at stille sig 

vederlagsfrit til rådighed for markedsføring af dansk badminton 

mindst to gang årligt. Det drejer sig om autografskrivning ifm. 

Denmark Open og de danske mesterskaber, præmieoverrækkelse ved 

Award-shows etc. Praktiske udgifter afholdes af BD. Er spilleren 

skadet, men i stand til at rejse, er spilleren så vidt det kan lade sig 

gøre, forpligtiget til at deltage. Den konkrete aktivitet skal aftales 

med den enkelte spiller. 

9. FORHOLD VEDRØRENDE TRÆNING 

9.1 BD’s elitemålsætning kræver en personlig høj og dedikeret indsats. Det forudsætter, 

at spilleren hele tiden arbejder på at komme så tæt på den optimale præstation, som 

overhovedet muligt ved at forbedre og perfektionere alle forhold, der påvirker 

badmintonpræstationen. Det forudsætter også, at BD i samarbejde med TD konstant 

arbejder på at optimere og udvikle forholdene mod det til enhver tid gældende 

verdensklasseniveau.  

Spillerens niveau bestemmes som udgangspunkt ud fra spillerens placering på den 

aktuelle verdensrangliste. 

Placering 1 – 8: Verdensklasseniveau (medaljekandidat) 

Placering 9 – 16: Internationalklasseniveau (på sigt potentiel medaljekandidat) 

Placering 17 – 32: Udviklingsklasseniveau 

Placering < 33: Talentudviklingsklasseniveau 

Spilleren deltager fuldt ud i træningstilbuddene på NETC i Brøndby og det tilhørende 

eliteprogram i henhold til den individuel rullende trænings- og turneringsplan aftalt 

mellem spilleren og hovedtræneren, samt de til enhver tid gældende overordnede 

principper og retningslinjer for deltagelsen i eliteprogrammet (jf. bilag 5). 
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9.2 Spilleren har pligt til at indrette sig efter de overordnede principper og retningslinjer 

(jf. bilag 5) BD’s sportslige ledelse (sportschef og cheflandstræner) fastlægger i 

forbindelse med deltagelsen på NETC i Brøndby, gennemførelse af 

træningsprogrammer, for deltagelsen i de enkelte nationale og internationale 

mesterskaber og turneringer, såvel individuelt som for landshold, herunder den 

danske holdturnering. Bilag 5 kan kun ændres af BD’s sportslige ledelse efter 

forudgående drøftelse i samarbejdsudvalget. Der kan ikke uden samarbejdsudvalget 

godkendelse foretages ændringer i bilag 5, der strider mod de øvrige vilkår i 

Landsholdsaftalen. Det i bilag 5 anførte vedrørende træning kan ikke ændre ved det 

forhold, at der skal udarbejdes en rullende træningsplan mellem spiller og 

hovedtræner.  

9.3 Spilleren er forpligtet til i samarbejde med den af BD udpegede hovedtræner at 

udarbejde en rullende trænings- og turneringsplan for deltagelse i internationale 

turneringer og mesterskaber, såvel individuelt som på landshold, kommercielle 

turneringer, danske individuelle turneringer og den danske holdturnering, som 

strækker sig mindst seks (6) måneder frem.  

10. FORHOLD VEDRØRENDE TURNERINGER OG HOLDKAMPE 

10.1 Aftalt samarbejde 

10.1.1 BD’s sportslige ledelsesteam (SLT) forudsætter, at deltagelse i 

holdkampe for spillerens danske og / eller udenlandske klub 

planlægges og gennemføres i et direkte samarbejde mellem spiller, 

klub og hovedtræner, der tager fornuftigt hensyn til spillerens helbred 

og eventuelle skadesituation. BD’s hovedtræner har ikke noget 

beslutningsmandat i aftaleforholdet mellem klub og spiller, men 

ønsker et tæt samarbejde og dialog med spillernes klubtrænere. 

Stiller en skadet spiller gentagende gange op for sin klub i holdkampe 

imod hovedtrænerens eller det sportsmedicinske teams anbefalinger, 

indkaldes spilleren og klubtræneren til et møde af BD’s sportslige 

ledelse (sportschef og cheflandstræner), se også pkt. 8.3.2.3. 

10.1.2 SLT forudsætter, at spilleren er tilstrækkeligt forberedt til at deltage i 

internationale turneringer. Det kræver min. to (2), helst tre (3) ugers 

fortløbende deltagelse i træning (seriøs forberedelse), og at de sidste 

syv dage forud for turneringen ikke i væsentligt omfang består af 

begrænset træning (100% indsats mulig). Fravigelse for denne 

forudsætning kan aftales med hovedtræneren, hvor BD’s sportslige 

ledelse (sportschefen og cheflandstræneren) kan tages med på råd, 

såfremt særlige forhold af begrænset betydning for den samlede 

forberedelse gør sig gældende.  

10.2 Økonomi i forbindelse med turneringer 
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10.2.1 Med udgangspunkt i BD’s individuelle spilleraftale med den enkelte 

spiller yder eliteprogrammet delvis finansiering af den med 

hovedtræneren aftalte rullende trænings- og turneringsplan.  

Støtten til dækning af rejse og ophold ved godkendte turneringer 

fastlægges i den individuelle spilleraftale mellem BD og spilleren. Den 

tildeles på baggrund af en vurdering af spillerens sportslige niveau, 

spillerens egen økonomi, spillerens turneringsprogram og det samlede 

budget. 

10.2.2 Spilleren skal selv finansiere den eventuelt manglende del af 

udgifterne for turneringsaktiviteten og holde sig orienteret om det 

løbende udgiftsforbrug. BD fører individuelt regnskab med udgifterne 

og holder spillerne regelmæssigt orienteret om status for 

udgiftsforbruget.  

10.2.3 Indtjente præmiepenge er spillernes egen indtægt, men administreres 

af BD over det individuelle regnskab (spillerkontoen). Eventuelle 

mellemværender mellem SKAT og spillerne er BD uvedkommende. 

10.2.4 BD modtager løbende præmiepenge fra internationale turneringer på 

en samlet opgørelse fra BWF, og afregner med spilleren senest ti (10) 

dage efter modtagelsen fra BWF. Tidspunktet fra afholdelsen af 

turneringen og til det tidspunkt, hvor BWF afregner med de nationale 

forbund kan variere fra fjorten (14) dage til otte (8) uger. Ønskes 

præmiepengene afregnet i DKK afregnes der til dagskurs på 

overførselstidspunktet til spillerens konto i et pengeinstitut. 

10.2.5 Økonomisk støtte til spillere i BD’s spillergrupper skal hjælpe spilleren 

med at etablere et grundlag for en sportslig udvikling, således at 

spilleren kan konkurrere på internationalt niveau og derigennem 

udvikle sig og kvalificere sig til udtagelse til internationale 

mesterskaber, såvel individuelt som på landshold. BD anvender 

midlerne under hensyntagen til aktivitetens prioritet, spillerens egen 

økonomi og sportslige niveau. BD kan ikke garantere størrelsen af den 

årlige økonomiske støtte, hverken til den enkelte spiller eller til den 

samlede spillergruppe, da denne støtte bl.a. afhænger af BD’s 

indtægter og årlige støtte fra TD. BD vil dog tilstræbe, at den samlede 

støtte til spillergruppen ikke reduceres i forhold til den ydede støtte i 

det til enhver tid forudgående år. BD vil en gang årligt på et 

samarbejdsudvalgsmøde informere om størrelsen af den samlede 

årlige støtte. 

10.2.6 BD har ret til at modregne spillerens skyldige omkostninger i 

præmiepenge eller de af eliteprogrammet tildelte støttemidler. 

Sådanne modregninger skal fremgå af kontooversigten tilsendt 

spilleren. 
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10.2.7 Spilleren kan ikke afholde udgifter på BD’s vegne eller forventet 

efterbevilling med mindre, det er skriftligt aftalt på forhånd med BD’s 

sportslige ledelse (sportschef og cheflandstræner) eller BD’s 

administrationschef. 

10.2.8 Spilleren får ikke finansiel eller træningsmæssig støtte til en 

doublekonstellation, eller til en konstellation med en spiller uden for 

BD’s officielle spillergrupper, der er indgået uden BD’s sportslige 

ledelses godkendelse. 

10.2.9 Øremærket støtte til spillere og præmiepenge ved eksempelvis OL fra 

Team Danmark/DIF tilfalder ubeskåret spillerne. Eventuelle 

mellemværender mellem SKAT og spillerne er BD uvedkommende. 

10.2.10 Spilleren betaler selv egne udgifter eller sørger for at tredje part 

betaler inden for givne meddelte tidsfrister. Ved restance accepterer 

spilleren, at BD’s administrationschef kan modregne de af BD afholdte 

udgifter på spillerens individuelle spillerkonto hos BD, hvor BD’s 

turneringsstøtte og præmiepenge fra BWF indsættes. 

10.2.11 Spilleren kan ikke anvende BD’s tildelte støtte til at dække udgifter til 

en turnering, hvor spilleren deltager mod hovedtrænerens eller i 

sidste instans BD’s sportslige ledelsesteam (SLT) anbefaling 

eksempelvis pga. utilstrækkelig træningsmæssig forberedelse eller, 

hvis deltagelsen er forbundet med en betydende skaderisiko. Dette 

meddeles i givet fald på skrift og inden turneringens tilmeldingsfrist 

er udløbet.  

10.2.12 BD tildelte midler kan ikke anvendes til ekstra udgifter, der skyldes, 

at spilleren forlænger ophold eller på anden måde foranlediger ekstra 

omkostninger til en turnering (f.eks. bøder ved turneringer). 

10.2.13 Den detaljerede administration af BD’s støtte til turneringsdeltagelse 

fremgår af nærværende aftale og er tillige indarbejdet i BD’s 

administrative procedurer. Spørgsmål om turneringsstøtte kan altid 

rettes til sportschefen eller BD’s administrationschef. 

10.3 Andre ydelser i forbindelse med turneringer 

10.3.1 Ved internationale turneringer har spilleren adgang til de ydelser, 

eliteprogrammet 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  

a) coaching af BD’s landsholdstrænere eller andre af BD udsendte 

trænere,  

b) adgang til BD udsendt fysioterapeut og anden sportsmedicinsk 

ydelse,  

c) brug af BD’s videobibliotek og  



Side 22 af 42 
 

d) BD’s rejsearrangement.  

10.3.2 BD’s ansvarlige ledelse ved turneringen prioriterer fordelingen af de 

enkelte ressourcer, såfremt det bliver nødvendigt. 

10.3.2.1 I situationer med skade spørger spilleren 

eliteprogrammets sportsmedicinske team til råds 

vedrørende risici og konsulterer BD’s hovedtræner for 

råd.  

10.3.2.2 I de tilfælde BD’s sportslige ledelsesteam (SLT) er uenige 

om en beslutning truffet af spilleren eller spillerens 

klubtræner om en skadesituation, meddeler BD dette til 

spilleren og spillerens klubtræner.  

10.3.2.3 Ved gentagne beslutninger imod SLT´s anbefalinger ved 

skadesituationer forbeholder denne sig ret til at foretage 

begrænsninger i spillerens adgang til eliteprogrammets 

ydelser, og dernæst at iværksætte en proces om 

spillerens individuelle misligholdelse af denne aftale 

(Misligholdelse mellem BD og Spiller). Spilleren modtager 

begrundet meddelelse på skrift. 

10.3.3 Rejser til internationale mesterskaber, såvel individuelt som på 

landsholdet for spillere i BD´s spillergrupper arrangeres kollektivt, jf. 

BD’s til enhver tid gældende rejsepolitik, jf. bilag 1. Opgradering af 

eksempelvis flyrejse sker for spillernes egen regning. 

10.3.4 En rejsepolitik for individuelle udenlandske turneringer, som 

fastlægger muligheder og vilkår for BD’s spillergruppens deltagelse i 

BD arrangerede rejser, er etableret og udgør bilag 1 til nærværende 

aftale. Denne del af rejsepolitikken kan kun ændres efter aftale i 

samarbejdsudvalget.  

10.3.5 Den Kollektive Rejseforsikring dækker som udgangspunkt ikke 

professionelle atleters rejser til turneringer. Som udgangspunkt er 

alle spillere, der deltager på NETC i Brøndby og i eliteprogrammet at 

betragte som professionelle. Disse spillere skal derfor tegne særskilt 

erhvervsrejseforsikring, der dækker alle badmintonturneringer i 

udlandet  

10.3.5.1 Uanset ovenstående dækker den kollektive rejseforsikring 

når: 

Spilleren er udtaget til at repræsentere Danmark på et 

landshold eller ved et individuelt mesterskab som EM, VM 

eller OL, eller når 
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Spilleren deltager i de åbne individuelle turneringer, som 

hvert år listes af BD, da disse turneringer er klassificeret 

som væsentlige i forhold til point til verdensranglisten, 

der danner baggrund for netop eventuel udtagelse til EM, 

VM og OL. Ultimo hvert kalenderår, vil listen for det 

kommende år blive opdateret, efter aftale med 

forsikringsselskabet. 

11. FORHOLD VEDRØRENDE INTERNATIONALE MESTERSKABER OG LANDSKAMPE 

11.1 Udtagelser 

11.1.1 BD informerer om udtagelse til en repræsentativ opgave senest 15 

dage før starten af det pågældende mesterskab. 

11.1.2 Spilleren har ret til at få oplyst hvilke vurderinger, der er gjort 

gældende for spillerens egen udtagelse eller manglende udtagelse. 

Det sker ved personlig henvendelse til den person, der har ansvaret 

for udtagelsen eller dennes udpegede stedfortræder. 

11.2 Økonomi og forsikringer 

11.2.1 BD arrangerer og afholder udgifter til spilleres og officials rejse samt 

ophold ved alle internationale mesterskaber og landsholdsaktiviteter, 

og der udbetales diæter efter BD’s fastsatte takst ifm. alle 

holdmesterskaber og øvrige landskampsaktiviteter samt til 

individuelle mesterskaber. Derudover dækker BD alle aftalte udgifter 

afholdt af spillerne under mesterskabet og landsholdsaktiviteten. 

11.2.2 BD er ansvarlig for adgang til sportsmedicinske ydelser i forbindelse 

med mesterskaber. 

11.2.3 BD tegner alle nødvendige forsikringer, der dækker spillerne i 

forbindelse med internationale mesterskaber – rejseaktivitet, ophold, 

træning og kamp. Denne dækning sker via Idrættens Kollektive 

Forsikringer, derudover er spillerne dækket ind af en af TD tegnet 

ulykkesforsikring. BD udleverer efter underskrivelsen af nærværende 

aftale kopi af de relevante policer, dækningsoversigter med videre til 

BSPF.  

11.2.4 BD har ligeledes tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring jf. pkt.3.3.1.   
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C. KOMMERCIELLE FORHOLD VEDRØRENDE INTERNATIONALE MESTERSKABER OG 
LANDSHOLDSAKTIVITETER 

12. KOMMERCIELLE FORPLIGTIGELSER 

12.1 BD’s kommercielle forpligtelser overfor landsholdstruppen 

12.1.1 For landsholdsspillere udtaget af BD til mesterskaber for hold (EM for 

blandede hold, EM for herre- og damehold, Sudirman Cup/VM for 

blandede hold eller Thomas og Uber Cup/VM for herre- og damehold) 

udleverer BD landsholdstøj i henhold til de indgåede aftaler 

vedrørende landskampstøj og eksponering på landsholdstøjet. BD er 

ansvarlig for tryk på landsholdstøjet. 

12.1.2 For landsholdsspillere udtaget af BD til individuelle mesterskaber 

vælger spillerne selv sit spilletøj.  

12.1.3 Spillerne må påsætte egne sponsorer på spilleblusen ved udtagelse til 

individuelle mesterskaber. Indtjeningen herfra er BD uvedkommende 

og tilfalder ubeskåret til den enkelte spiller. Det er dog en 

forudsætning, at ”Danmark” er eksponeret på ryggen på spillebluse og 

træningsdragt. Det er endvidere en forudsætning, at det danske flag 

er eksponeret på brystet på spilleblusen, med mindre spilleren har 

udnyttet alle 5 reklamepladser på spilleblusen, hvilket spilleren forud 

for det pågældende mesterskab skal dokumentere overfor BD.  

12.2 Landsholdsspillernes kommercielle forpligtelser overfor BD 

12.2.1 Spillere i BD’s officielle landsholdstrup og andre landsholdaktuelle 

spillere (herefter ”landsholdstruppen”) er forpligtet til at sikre, at 

deres individuelle kontrakter med egne sponsorer, herunder 

udstyrssponsorer, ikke er i strid med Landsholdsaftalen og dermed 

hindrer udtagelse til landsholdsopgaver eller hindrer Spillerne i at 

medvirke i relevant sponsoraktivering i medfør af Landsholdsaftalen. 

Spillerne er pligtige til at sikre sig, at de i deres individuelle 

sponsoraftaler ikke afgiver rettigheder i forhold til 3. part 

(rettigheder, som tilhører BD og / eller klubben), som de ikke har 

adgang til. 

BD og BSPF står til rådighed med gratis og uvildig rådgivning samt 

vejledning herom. 

12.2.2 Såfremt en spiller ønsker det gennemgår BD, BSPF og spilleren i 

fællesskab spillerens gældende sponsoraftaler for at sikre, at der heri 

ikke er forhold, som forhindrer Spilleren i at opfylde 

Landsholdsaftalens kommercielle bestemmelser.  
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Indeholder Spillerens forskellige sponsoraftaler vilkår, som forhindrer 

Spilleren i at spille med BD’s udstyrssponsors logo og/eller BD’s 

udstyrssponsor på ryggen og/eller øvrige BD sponsorer i 

landsholdssammenhæng, vil BD i samarbejde med Spilleren og 

samarbejdsudvalget forsøge at finde en løsning, der muliggør 

Spillerens opfyldelse af Landsholdsaftalen. BD, BSPF og Spilleren kan 

vælge at inddrage den pågældende sponsor i disse drøftelser. Enkelte 

spillere vil som følge af Spillerens eksisterende individuelle 

sponsoraftaler i en overgangsperiode (dog ikke længere end til 

udløbet af spillerens eksisterende individuelle sponsoraftale) være 

undtaget fra Spillerens forpligtigelse iht. Landsholdsaftalen til at spille 

med strømper fra BD’s udstyrssponsor, mod dokumentation for at 

spilleren er forpligtet til at benytte egen sponsors strømper. 

12.2.3 BD vil én gang årligt i samarbejde med BSPF afholde møde med 

deltagelse af alle spillere, der aktuelt er en del af eliteprogrammet, 

med henblik på at uddanne spillerne i at indgå individuelle 

sponsorkontrakter, der overholder Landsholdsaftalen. Parterne 

arbejder på at sikre, at alle unge spillere, som begynder at 

samarbejde med udstyrssponsorer, er bekendt med hvilke 

begrænsninger, der findes i forhold til landsholdet og klubholdet. 

12.2.4 Spillere der er udtaget til EM for hold, Thomas Cup, Uber Cup, 

Sudirman Cup eller andre landskampe i officielle holdkampsformater 

har overfor BD følgende forpligtelser i officielle sammenhænge med 

landsholdet: 

12.2.4.1 At benytte den sportsbeklædning og -udstyr BD stiller til 

rådighed udover undtagelserne beskrevet i 

Landsholdsaftalen. Spillerne har altid retten til selv at 

vælge fabrikat af sko og ketsjere. 

12.2.4.2 For de dele, hvor BD ikke leverer sportsbeklædning og -

udstyr kan spillerne anvende egne produkter, når de 

overholder de for mesterskabet gældende regler for 

reklame og udstyr. Spillerne har i dag retten til selv at 

vælge fabrikat af ketsjerbags (alle tasker som 

medbringes på banen), sved- og pandebånd samt , 

kompressionsprodukter. Såfremt BD på et tidspunkt 

måtte ønske at levere et eller flere af sådanne produkter, 

skal det godkendes i samarbejdsudvalget.  
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12.2.4.3 Ikke at bære sports- eller fritidstøj med reklamer eller 

logoer for konkurrenter til BD’s sponsorer 60 minutter før 

og efter landskampens start- og sluttidspunkt samt i 

forbindelse med officielle aktiviteter forbundet til 

landskampen, herunder enhver medieeksponering i 

forbindelse med træning (dog ikke den faktiske træning 

on court, hvor spillerne spiller i eget tøj), opvarmning, 

pressemøder, sponsoraktiviteter, lufthavnsceremonier 

mm., med mindre andet er fastlagt i Landsholdsaftalen 

eller aftalen med leverandøren til eller sponsorer for 

landsholdet. BD leverer den sportsbeklædning, der er 

nødvendig for, at spillerne kan opfylde deres forpligtelser 

i denne sammenhæng.  

12.2.5 Landsholdstruppen medvirker positivt til de af BD arrangerede 

presse- og mediearrangementer i forbindelse med både 

individuelle mesterskaber og mesterskaber for hold. Ved 

holdmesterskaber og andre landskampsaktiviteter (landskampe) vil 

deltagelsen foregå i landsholdets spilledragt med 

landsholdssponsorernes logo påtrykt.  

Ved individuelle mesterskaber vil deltagelsen efter spillernes valg 

foregå i neutral spilledragt med landsholdssponsorernes logo påtrykt, 

i spillernes egne spilledragter med egne sponsorer, i spillernes egne 

spillerdragter med landsholdssponsorernes logo påtrykt eller i 

landsholdets spilledragt.  

Ved presse- og mediearrangementer arrangeret i Danmark 

umiddelbart før afrejse til eller umiddelbart efter hjemkomst fra 

mesterskabet, eksempelvis forud for afrejsen til VM, er BD 

opmærksom på kun at anvende spillere, der enten er individuelt 

sponsoreret af BD’s udstyrssponsor eller spillere, der frivilligt vælger 

at deltage. Presse- og mediearrangementer arrangeres med 

hensyntagen til spillernes rejse-, trænings- og kampaktiviteter. BD 

dækker alle udgifter ved deltagelsen. 

12.2.6 Landsholdstruppen medvirker positivt ved de af BD arrangerede 

sponsorarrangementer, i forbindelse med både individuelle 

mesterskaber og mesterskaber for hold. Ved holdmesterskaber og 

andre landskampsaktiviteter for hold vil deltagelsen foregå i 

landsholdets spilledragt med landsholdssponsorernes logo påtrykt.  
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Ved individuelle mesterskaber vil deltagelsen efter spillernes valg 

foregå i neutral spilledragt med landsholdssponsorernes logo påtrykt, 

i spillernes egne spilledragter med egne sponsorer, i spillernes egne 

spillerdragter med landsholdssponsorernes logo påtrykt eller i 

landsholdets spilledragt. Såfremt sponsor ønsker et ensartet udtryk 

på de deltagende spillere og at deltagelse sker i neutral spilledragt, 

skal spillere, der mod dokumentation er forpligtede til at deltage i 

egen spilledragt, undtages fra at medvirke.  

Sponsorarrangementer med BD’s udstyrssponsor kan alene afholdes 

ifm. holdmesterskaber eller andre landsholdsaktiviteter for hold. 

Spillerne er alene forpligtet til at deltage i sponsorarrangementer for 

BD’s udstyrssponsor, hvis alle spillere i landsholdstruppen deltager. 

Sponsorarrangementerne arrangeres med hensyntagen til spillernes 

rejse-, trænings- og kampaktiviteter. BD dækker alle udgifter ved 

deltagelsen. 

12.2.7 Med henblik på at give sponsorerne mest mulig værdi for deres 

sponsorat, er landsholdstruppen tillige indstillet på i et rimeligt 

omfang (1 – 2 gange årligt pr. landsholdsspiller) at medvirke ved 

tilsvarende sponsorarrangementer, ved udvalgte internationale 
turneringer på level 2 og 3 (BWF World Tour Super 1000 og Super 

750). Ved disse arrangementer vil deltagelsen altid og efter spillernes 

valg, foregå i neutral spilledragt med landsholdssponsorernes logo 

påtrykt, i spillernes egen spilledragter med egne sponsorer, i 

spillernes egne spillerdragter med landsholdssponsorernes logo 

påtrykt eller i landsholdets spilledragt. Såfremt sponsor ønsker et 

ensartet udtryk på de deltagende spillere og at deltagelse sker i 

neutral spilledragt, skal spillere, der mod dokumentation er 

forpligtede til at deltage i egen spilledragt, undtages fra at medvirke.  

Sponsorarrangementer med BD’s udstyrssponsor kan alene afholdes 

ifm. holdmesterskaber eller andre landsholdsaktiviteter.  

Sponsorarrangementerne arrangeres under hensyntagen til spillernes 

rejse-, trænings- og kampaktiviteter. BD dækker alle udgifter ved 

deltagelsen. 

Spillere med individuelle sponsorer i samme produktgruppe som BD’s 

landsholdssponsorer kan vælge ikke at deltage i sådanne 

sponsorarrangementer ved udvalgte internationale turneringer på 

level 2 og 3 (BWF World Tour Super 1000 og Super 750).  
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Spillers valg om ikke at deltage skal være sagligt begrundet og 

dokumenteret, og spiller skal så vidt det er muligt sikre, at spilleren 

kan deltage i BD’s sponsor-arrangementer uanset spillerens 

personlige sponsoraftaler. For nærmere definition: To sponsorer kan 

godt være i samme branche, eksempelvis fødevarebranchen, uden at 

være konkurrenter, men to sponsorer kan ikke være i samme 

produktgruppe, eksempelvis mælkeprodukter, uden at være 

konkurrenter. 

12.2.8 Landsholdstruppens deltagelse i de forskellige presse-, medie-, event- 

og sponsorarrangementer aftales så vidt det er muligt hvert år i 

januar i samarbejdsudvalget således, at der sikres rotation og 

diversitet i brugen af spillerne ift. deres placering på 

verdensranglisten, kendisgrad, individuelle sponsorer, køn etc. Målet 

er at sikre, at alle spillere i rimeligt omfang deltager ligeværdigt i 

disse arrangementer og events. Hver spiller er udover deltagelse i de 

officielle holdbilleder maksimalt forpligtet til at deltage i tre (3) 

arrangementer/events per år, eksempelvis ét pressemøde, ét sponsor- 

eller eventarrangement, én contentvideo. 

12.2.9 Landsholdstruppen accepterer, at BD som en aktivitet, der ikke 

vedrører landsholdet og ikke indbefatter landsholdstøj, kan sælge 

eventsponsorater, og at spillerne kan vælge at deltage i hospitality 

events, der tager hensyn til spillernes sportslige og personlige 

planlægning. Eventsponsorater er salg af enkeltstående events til 

andre partnere end de aktuelle landsholdssponsorer. Ved disse 

arrangementer vil deltagelsen efter spillernes valg, foregå i enten 

neutralt tøj med den / de aktuelle eventsponsorers logo påtrykt eller i 

egen spilledragt. BD dækker alle udgifter ved disse arrangementer. 

Da alle sådanne eventsponsorater skal være uden for den 

kommercielle ramme for denne aftale skal betaling til spillerne ske 

direkte til de medvirkende spillere og ikke til Landsholdspuljen. 

12.2.10 BD informerer ved Spillernes tiltrædelse af denne aftale og herefter 

løbende landsholdstruppen om de kommercielle forpligtelser der følge 

af denne aftale. 

13. IMMATERIELLE RETTIGHEDER FOR LANDSHOLDSAKTIVITETER 

13.1 BD og Spillerne er enige om, at de immaterielle forhold for landsholdstruppen 

udelukkende reguleres ved nærværende aftale og eventuelle tillægsaftaler aftalt på 

forhånd med samarbejdsudvalget. Det betyder, at en spiller ved udtagelse til 

landsholdet accepterer de forpligtelser, der følger af nærværende aftale.  
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13.2 Ved denne aftales indgåelse allokerer BD og Spillerne hver for sig sine nedenfor 

anførte immaterielle rettigheder i forbindelse med de projekter, der retter sig mod 

landsholdets forskellige aktiviteter. Det understreges, at der under nærværende 

aftale ikke er tale om nogen overdragelse af rettigheder fra den enkelte spiller eller 

fra BD, men alene er tale om, at den enkelte spiller og BD giver mandat til, at der 

indgås aftaler på landsholdstruppens og BD’s vegne med dem, der ønsker at benytte 

rettighederne.  

13.3 BD er berettiget til at udnytte de i iht. Landsholdsaftalen til BD givne kommercielle 

rettigheder til fælles kommercielle produkter, som hører ind under Landsholdspuljen, 

så længe den enkelte spiller indgår i denne aftale. Ved Landsholdsaftalens ophør 

og/eller ophøret af den enkelte spillers individuelle spilleraftale, kan BD fortsat, og i 

en periode på maksimalt 6 måneder fra ophørsdatoen, sælge og markedsføre sådanne 

kommercielle produkter. Udnyttelse efter Landsholdsaftalens ophør forudsætter, at 

BD til spillerpuljen afregner spillernes andel af vederlaget for udnyttelsen 

(nettoindtægten) forholdsmæssigt for den yderligere anvendelsesperiode jf. pkt. 14 

(såfremt nettoindtægten for den relevante periode ikke allerede er afregnet). 

De billeder, videoer mm., der allerede er produceret på tidspunktet for 

Landsholdsaftalens ophør og/eller ophøret af den enkelte spillers individuelle 

spilleraftale og, hvori spillernes billede og/eller navn indgår, kan BD på tilsvarende 

vis fortsat udnytte i en periode på maksimalt 3 måneder fra ophørsdatoen (dog 6 

måneder for trykte reklamekataloger). Udnyttelse efter Landsholdsaftalens ophør 

forudsætter, at BD til spillerpuljen afregner spillernes andel af vederlaget for 

udnyttelsen (nettoindtægten) forholdsmæssigt for den yderligere anvendelsesperiode 

jf. pkt. 14 (såfremt nettoindtægten for den relevante periode ikke allerede er 

afregnet). 

Det er en forudsætning for BD’s udnyttelse af rettighederne efter Landsholdsaftalens 

ophør og/eller ophøret af den enkelte spillers individuelle spilleraftale, at denne i 

øvrigt er i overensstemmelse med vilkårene i Landsholdsaftalen. 

13.4 BD kan i forhold til 3. part alene disponere over spillernes immaterielle rettigheder i 

det omfang, som fremgår af Landsholdsaftalen, og imod vederlæggelse af 

spillerpuljen/spillerne i overensstemmelse med Landsholdsaftalen, jf. 

bestemmelserne i punkt 14 og 15. 

13.5 BD besidder samtlige lyd- og billedrettigheder til ethvert arrangement, som efter 

forbundets love og reglementer skal godkendes af BD. Rettighederne omfatter enhver 

formidling af lyd og billeder fra arrangementerne til offentligheden i et, hvilket som 

helst nuværende eller i fremtiden udviklet medie eller format. 

13.6 BD indskyder for sit vedkommende: 

13.6.1 BD’s eget navn, ret til egne logoer, BD landskampsdragt, spilletøj og 

udstyr stillet til rådighed af BD og slogans. 

13.7 Spillerne indskyder for sit vedkommende: 
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13.7.1 Spillernes ret til eget navn og eget billede. 

13.8 BD anerkender: 

13.8.1 At landsholdstruppens enkelte medlemmer hver besidder retten til 

deres eget navn, billede og kendetegn med videre.  

BD har imidlertid i kraft af landsholdsaftalen ret til at råde over disse 

rettigheder, i det omfang, det er nærmere beskrevet i 

Landsholdsaftalen.  

13.8.2 At Spillerne har mulighed for at samarbejde med BD om eksponering 

af Spillerne sponsorer i BD’s regi på forud aftalte vilkår. Det er en 

forudsætning, at eksklusivaftaler overholdes.  

13.9 Spillerne anerkender: 

13.9.1 At BD besidder rettighederne til BD’s logo, varemærke, 

landsholdsbeklædning og kendetegn. Landsholdstruppen har imidlertid 

i kraft af Landsholdsaftalen ret til at råde over disse rettigheder, i det 

omfang, det er nærmere beskrevet i Landsholdsaftalen. 

13.9.2 At BD’s udstyrssponsor indenfor beklædning skal bruges i 

landsholdssammenhæng ved holdaktiviteter. 

13.9.3 At BD kan sætte sponsorer på landsholdsspilledragten i 

overensstemmelse med Landsholdsaftalen og det internationale 

reglement fra BWF 

13.9.4 At BD har adgang til at sælge sponsorat der inkluderer en reklame på 

Spillernes shorts. Aftaler herom der inkluderer sponsorater for 

aktiviteter udenfor landsholdsregi, skal tiltrædes af Spillerne. 

13.10 Spillerne er positivt indstillet på at medvirke i markedsføringsmæssige 

sammenhænge, der ikke vedrører forhold reguleret i Landsholdsaftalen. Spillerne er 

dog altid berettiget til selv at afgøre, om vedkommende ønsker at deltage og i givet 

fald på hvilke vilkår. BD orienterer løbende Spillerne om kommende aktiviteter. 

13.11 Alle spillere i landsholdstruppen skal stille sig til rådighed for optagelse af 

holdbilleder, som BD’s landholdsponsorer og udstyrssponsor kan benytte i deres 

markedsføring. 

13.12 Holdbilleder defineres som et billede af landsholdsspillere, der optræder i grupper af 

min. fem (5) landsholdsspillere. Brugen af spillere skal dog altid signalere holdet og 

været varieret i sin brug af spillere. Derfor er der, for så vidt angår valg af spillere, 

aftalt følgende rotationsprincip. Ved fotosessions til sponsorernes kommercielle brug 

udvælges en gruppe på minimum fjorten (14) spillere, hvor spillerne fordeles 

nogenlunde ligeligt i forhold til køn, kommercielt niveau, aktuelle sponsorer og 

placering på verdensranglisten.  



Side 31 af 42 
 

Sponsors brug af holdbilleder skal således generelt og ift. den konkrete kampagne 

anvende spillerne varieret og ligeligt i størst mulige omfang. Derudover må ingen 

spillere være markant synligt fremhævet på bekostning af resten af gruppen af 

spillere.  

Dog tillades det, at individuelt sponsoreret spillere af landsholdets udstyrssponsor 

godt må fremhæves, eksempelvis ved at stå i midten af gruppen, der er opstillet i en 

V-formation eller tilsvarende, hvis dette er aftalt i spillerens individuelle aftale med 

den personlige sponsor. Sådanne billeder kan dog kun benyttes ved reklamering for 

udstyrssponsor. I forhold til andre sponsorer gælder de generelle regler for alle 

spillere. 

13.13 Det anerkendes, at de enkelte sponsorer kan have forskellige behov for holdbilleder 

til deres markedsføring på bl.a. sociale medier, hvorfor et holdbillede kan 

sammensættes som en kollage af individuelle billeder (still - billeder og / eller aktion 

- billeder), dog skal spillerne fremstå ligeværdige ift. størrelse og beklædning. Alle 

spillere skal således optræde ens i enten i landsholdstøj, neutralt tøj eller individuelt 

sponsoreret tøj. Undtagelsesmulighederne i pkt. 13.17 finder tilsvarende anvendelse 

såfremt en spiller har indgået sponsoraftaler, der måtte konflikte med spillerens 

deltagelse i holdbilleder eller anden udnyttelse efter dette pkt. 13.13. 

Fordelingen blandt de minimum fem (5) spillere på et holdbillede må så vidt muligt 

ikke indeholde en repræsentation på mere en 3/5 (60 %) af én bestemt kategori af 

spillere, eksempelvis mere end 60 % af de samme spillere med samme 

udstyrssponsor.  

Anvendelsen af landsholdstruppen i markedsføringstiltag for BD eller BD’s 

landsholdssponsorer skal respektere spillernes individuelle udstyrssponsor for så vidt 

angår ketsjer og sko. 

Særligt ved produktion af content til sociale medier (SoMe) gælder følgende 

bestemmelser:  

• Spillerne anvendes på billeder i eget tøj og med egne sponsorer: Ingen 

begrænsninger på antal af spillere, hverken ved optagelse af billeder eller 

video, idet det understreges, at sådan anvendelse alene kan bruges til 

lykønskninger og lignende ifm. sejre, fødselsdage, hædringer og lignende 

• Spillerne anvendes af BD i landsholdstøj og med 
landsholdssponsorerne: Her skal ovenstående begrænsning på min. fem (5) 

spillere respekteres, som beskrevet ovenfor. Ved videooptagelse kan spillerne 

f.eks. i kampsituationer godt optræde enkeltvis eller parvis, så længe det 

tydeligt fremgår, at videoen er en promovering af aktuelle eller kommende 

landsholdsaktiviteter. 
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• Spillerne anvendes af BD’s sponsorer i landsholdstøj og med 
landsholdssponsorerne: Her skal ovenstående begrænsning på min. fem (5) 

spillere respekteres, som beskrevet ovenfor. Ved videooptagelse kan spillerne 

f.eks. i kampsituationer godt optræde enkeltvis eller parvis, så længe det 

tydeligt fremgår, at videoen er en promovering af aktuelle eller kommende 

landsholdsaktiviteter, idet dog min. fem (5) spillere bruges i det samlede 

videoklip. 

Ved brug af billeder af spillerne i kampsituationer, kan spillerne godt optræde 

enkeltvis eller parvis, så længe det alene sker under et holdmesterskab eller 

anden landskampaktivitet, hvor sponsor ønsker spiller / spillerne tillykke med 

en sejr og samtidigt tydeligt med skrift i iøjnefaldende størrelse og centralt 

placeret på billedet øverst eller nederst anvender formuleringen ”officiel 

partner / sponsor til det nationale badminton team” på enten dansk, engelsk 

eller kinesisk. 

13.14 Forud for hver landskampsaktivitet tages der tillige et officielt holdbillede, hvor 

samtlige udtagne spillere deltager. 

13.15 BD skal sikre, at sponsorerne ved brug af holdbilleder i deres markedsføring altid 

tydeligt med skrift i iøjnefaldende størrelse og centralt placeret på billedet øverst 

eller nederst anvender formuleringen ”officiel partner / sponsor til det nationale 

badminton team” på enten dansk, engelsk eller kinesisk. 

13.16 Al anden brug af spillerne på holdbilleder skal aftales konkret BD og BSPF imellem. I 

forbindelse med indgåelse af sponsoraftaler og fornyelser heraf forpligtiger BD sig til 

at informere sponsoren om indholdet af pkt. 12 og 13 i Landsholdsaftalen.  

13.17 Med forbehold for pkt. 12 kan ingen spillere som udgangspunkt undtages fra 

medvirken i de i Landsholdsaftalen oplistede presse-, medie- og 

sponsorarrangementer samt events. BD har dog ingen intentioner om at bruge 

spillere med individuelle egne sponsorer i samme produktgruppe, som BD’s 

landsholdssponsorer, hvorfor BD skal undtage spillere med individuelle egne 

sponsorer i samme produktgruppe som BD’s landsholdssponsorer i den individuelle 

fysiske aktivering af disse BD-sponsorater. Det fritager dog ikke spillerne for 

forpligtigelserne i Landsholdsaftalen, jf. pkt. 12 samt 13.12. I hvert tilfælde, vil BD i 

dialog med Spillerne foretage en konkret vurdering af, hvorvidt der kan være tale om 

en væsentlig interessekonflikt. Denne vurdering vil omfatte en stillingtagen om der er 

sammenfald i både produktgruppe, geografiske markeder samt målgrupper. Kan der 

ikke identificeres væsentlige interessekonflikter, kan BD benytte Spillerne til den/de 

pågældende presse- medie- og sponsorarrangementer samt events på de øvrige 

vilkår, der fremgår af Landsholdsaftalen. 

13.18 Fotos m.v. 

13.18.1 Det er aftalt, at der i forbindelse med fotografering til det officielle 

landsholdsholdbillede kan fremstilles officielle autografkort til gratis 

uddeling i rimeligt omfang. 
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13.18.2 Landsholdstruppen anerkender, at det er helt naturligt og udenfor 

BD’s rækkevidde, at aviser og magasiner bringer reportagebilleder fra 

landholdsaktiviteter. 

13.18.3 Landsholdstruppen anerkender, at det er helt naturligt at et sponsorat 

typisk vil have behov for at anvende holdbilleder af spillerne for at 

opnå den ønskede kommercielle markedsføringsværdi. Sponsorernes 

ret er dog begrænset til følgende; 

13.18.4 BD’s udstyrssponsor må alene bruge holdbilleder til generel 

markedsføring af sine aktiviteter, eksempelvis som roll – ups og 

dekoration mm. på salgsstande, i sine kataloger, brochurer mm., på 

internettet, egne websites og social medier så længe det tydeligt 

fremgår af anvendelsen, at sponsor er ”officiel partner / sponsor af 

det nationale badminton team”. Udstyrssponsors brug af holdbilleder 

til specifik markedsføring af sine ketcher- og skoprodukter er ikke 

tilladt. Herfra er dog undtaget udstyrssponsors individuelt sponsoreret 

landsholdsspillere, hvis dette er aftalt i spillerens individuelle aftale 

med den personlige sponsor. 

13.18.5 BD’s øvrige landsholdssponsorer må alene bruge holdbilleder til 

generel markedsføring af sine aktiviteter og brand, eksempelvis som 

roll – ups og dekoration på salgsstande, i sine kataloger, brochurer, 

produktbeskrivelser, annoncer mm. på internettet, egne websites, 

outdoor reklame og social medier så længe det tydeligt fremgår af 

anvendelsen, at sponsor er ”officiel partner / sponsor af det nationale 

badminton team”.  

Al anden kommerciel udnyttelse af holdbilledet er ikke tilladt.  

13.18.6 BD kan til promovering af egne events og arrangementer (Denmark 

Open og lignende internationale turneringer på dansk grund samt 

Danske Mesterskaber og lignende nationale turneringer) i form af 

plakater, programmer, brochurer, magasiner osv., anvende spillerens 

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, herunder sociale medier. 

Anvendelsen må ikke anvendes med kommercielt salg for øje, udover 

markedsføringen af den pågældende event, og skal derudover 

respektere de af eksempelvis BWF udarbejdede designguides for 

World Tour turneringer eller tilsvarende turneringer. Al anden brug af 

spillerne vil kun ske efter aftale med den enkelte spiller. 
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13.18.7 Anvendelsen af spillerne som landsholdsspillere til promoveringen 

nævnt i pkt. 13.18.6 skal være varieret og signalere holdet, samt 

følge samme principper som beskrevet i pkt. 13.12, så længe der er 

tale om anvendelse af spillerne i landsholdstøj. Vælger BD at bruge 

spillerne i deres eget tøj, gælder denne forpligtigelse ikke. Til 

sådanne formål ydes ikke særskilt vederlag for anvendelsen, hvad 

enten der er tale om still - billeder eller aktion - billeder, idet 

forbundets anvendelse af disse rettigheder er en afgørende 

forudsætning for det aftalte vederlag til spillerne.  

13.18.8 BD kan endvidere, uden betaling af noget vederlag, anvende billeder 

med navn til trænings- og instruktionsmaterialer, og kan sælge dette 

materiale til undervisningsbrug. 

13.18.9 BD er berettiget til at anvende Spillernes navn, billede, med videre i 

historiske sammenhænge som årsskrifter (både trykte og digitale) og 

lignende uden tidsmæssig begrænsning. 

13.18.10 Alle former for kommerciel anvendelse af Spillernes immaterielle 

rettigheder, når disse er knyttet sammen med forbundets logo, navn 

eller dragt, skal af BD aftales skriftligt med BSPF, når brugen heraf 

ligger udenfor Landsholdsaftalens rammer og bestemmelser. Den 

enkelte spiller kan dog til enhver tid udenfor landsholdsaftalens 

rammer og bestemmelser selv afgøre, om han/hun vil deltage på de 

aftalte betingelser. 

13.18.11 De immaterielle rettigheder knyttet til Spillernes navn og billeder, der 

ikke er overdraget til BD iht. denne Landsholdsaftale tilkommer 

Spillerne selv med de begrænsninger, der fremgår af 13.18.12.  

13.18.12 Landsholdsspillernes personlige sponsoraftaler, der overholder det 

generelle vilkår i pkt. 12.2.1 accepteres af BD under forudsætning af, 

at Spillerne ikke medvirker til reklametiltag, hvor Spillerne optræder 

eller fremtræder på en måde, der kan associeres med Landsholdet. 

Spillerne skal særligt afstå fra at eksponere egne sponsorers varer 

eller ydelser i en spilledragt eller i tøj, der kan forveksles med BD’s 

landsholdsdragt, herunder særligt i farvekombinationerne: 
rød/rød, hvid/hvid, rød/hvid og hvid/rød. Aftaler truffet i 

klubregi på klubbens foranledning er landsholdsaftalen 

uvedkommende. 

13.18.13 Derudover kan spillere i landsholdstruppen, efter forudgående skriftlig 

godkendelse af BD, vederlagsfrit benytte det officielle holdbillede 

samt øvrige landsholdsbilleder, så længe disse anvendes i uredigeret 

form. 
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13.18.14 Det er endvidere aftalt, at fotografer til almindelig journalistisk 

redaktionel brug, får mulighed for at optage fotos før, under og efter 

kampe og i forbindelse med træningssammenhænge, men disse fotos 

må alene anvendes i forbindelse med almindelig journalistisk 

redaktionel omtale. BD kan ikke tillade, at sådanne fotos, hvor 

spillerne optræder i landsholdssammenhæng, anvendes i andre 

sammenhænge end som beskrevet i Landsholdsaftalen uden, at den 

eller de landsholdsspillere, der optræder på et givent foto skriftligt 

har accepteret at medvirke til den pågældende kommercielle 

udnyttelse. 

13.18.15 Anvendelse af billedmateriale, hvor Spillerne er iført BD’s 

landsholdstøj må alene finde sted i de ovenfor nævnte 

sammenhænge, og BD og BSPF er enige om i fællesskab at forfølge 

ikke tilladte anvendelser.  

 

13.19 Videooptagelser 

13.19.1 Landsholdstruppen medvirker positivt ved de af BD arrangerede 

optagelser af contentvideoer, maksimalt 4 styk a. 10 minutters 

varighed pr. spiller pr. år. Spillerne accepterer samtidigt, at 

sponsorerne har adgang til at redigere i råmaterialet, dog ikke 

således at spillerne promoveres / eksponeres individuelt. Det skal 

således tydeligt fremgå af videoen, at der er tale om 

holdpromovering, hvor brugen af spillerne sker varieret, ligeværdigt 

og med størst mulig diversitet, hvor ingen spillere fremhæves 

markant mere synligt på bekostning af resten af gruppen af spillere. 

Sponsor er forpligtiget til tydeligt at lade det fremgå af videoen, at 

sponsor er ”partner / sponsor til det nationale badminton team”. 

13.19.2 Én af content – videoerne vil blive optaget med spillerne i 

landsholdstøj med landsholdssponsorerne påtrykt. De øvrige videoer 

vil blive optaget med spillerne i eget individuelt sponsoreret tøj. 

Mindst fem (5) spillere skal medvirke i en given video. Minimum tre 

(3) spillere skal optræde samtidigt og ligeværdigt. Dog kan to (2) 

spillere optræde head-to-head i en duel på eksempelvis viden eller 

færdigheder, så længe der samlet anvendes minimum fem (5) spillere 

i den samme serie af head-to-head dueller. Fordelingen af de 

minimum fem (5) spillere i en video må så vidt det er muligt ikke 

indeholde en repræsentation af mere end 3/5 (60 %) af én bestemt 

kategori af spillere, eksempelvis mere end 60 % af spillere med 

samme udstyrssponsor. Spillerne fordeles og bruges nogenlunde 

ligeligt i forhold til køn, kommercielt niveau og placering på 

verdensranglisten. 
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13.19.3 Anvendelsen af landsholdstruppen i markedsføringstiltag for BD eller 

BD’s landsholdssponsorer skal respektere spillernes individuelle 

udstyrssponsor for så vidt angår ketsjer og sko. 

13.19.4 Optagelserne arrangeres under hensyntagen til spillernes trænings- 

og kampaktiviteter. BD dækker alle udgifter ved deltagelsen. 

13.20 TV-optagelser 

13.20.1 BD besidder retten til at lade foretage TV-optagelser i 

landsholdssammenhæng, herunder således såvel i 

træningssammenhæng som før, under og efter kampene. TV-

optagelserne kan bruges ubegrænset i almindelig redaktionel 

sammenhæng, f.eks. ved udsendelser og genudsendelser, herunder 

trailers, i fjernsynet i forbindelse med almindelige sportslige eller 

anden journalistisk gengivelse. 

13.20.2 BD anerkender, at spillerne har retten til eget billede - også i relation 

til TV-optagelser, og at der derfor skal være aftaler om benyttelse af 

billederne i al anden sammenhæng end oven for nævnt. Der må 

således ikke ske anden elektronisk kommerciel udnyttelse af TV-

optagelser uden spillernes tilladelse. Det anses ikke for at være 

kommerciel anvendelse, når TV - stationer transmitterer fra træninger 

eller kampe, hvorfor clearing af rettigheder hertil er spillerne 

uvedkommende. 

13.20.3 BD kan endvidere - uden betaling af noget vederlag - anvende 

optagelserne til videobånd til trænings- og instruktionsbrug i BD, og 

må sælges, dog ikke med kommercielt øjemed. BD skal fremlægge 

materiale såfremt der fremsættes ønske herom i samarbejdsudvalget. 

13.21 Godkendelse af billeder og videoer 

13.21.1 Eksempler på de af parterne og samarbejdsudvalget godkendte og 

ikke – godkendte anvendelser af billeder, videoer mm., fremgår af 

eksempelbanken, jf. Landsholdsaftalens bilag 6. Eksempelbanken er 

udarbejdet i enighed mellem Parterne og er gældende fra datoen for 

indgåelse af Landsholdsaftalen. Parterne er enige om, at 

eksempelbanken løbende i aftaleperioden kan udvides med yderligere 

eksempler i enighed parterne imellem. En sådan udvidelse skal aftales 

skriftligt, hvorefter parterne udarbejder et opdateret bilag 6.  

Hver gang partnerne bliver bekendt med ny brug af billeder og 

videoer mm., fremsendes de til gensidig godkendelse indenfor otte (8) 

dage, hvorefter eksempelbanken (bilag 6) opdateres. 
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14. ANDEL AF SPONSORINDTÆGTER OG ANDRE INDTÆGTER 

14.1 BD forestår salgsarbejdet for alle fælleskommercielle landsholdsprodukter i medfør af 

denne aftale. I bilag 2 er der oplistet, hvilke produkter i relation til spilledragten, der 

umiddelbart kan sælges. Yderligere produkter skal aftales nærmere i 

samarbejdsudvalget. 

14.2 Nettoindtægten (kontraktsum fratrukket direkte salgsrelaterede omkostninger jf. 

bilag 4) fra BD’s salg af aftale med udstyrssponsor for landsholdet skal fordeles med 

35 % til BD og 65 % til Spillerpuljen.  

Når BD’s aftale med udstyrssponsor skal genforhandles, er det aftalt, at denne 

forhandling drøftes og forberedes i samarbejdsudvalget. Det skal på denne måde 

sikres, at salget af landsholdets udstyrssponsorat optimeres bedst muligt samt, at 

aftalen er indenfor rammerne af den kollektive aftale. Det er ligeledes aftalt, at BSPF 

informeres løbende om forhandlingerne og indgåelse af aftaler med en ny 

udstyrssponsor. Der skal løbende forventningsafstemmes, for at sikre, at det bliver 

muligt for BD at afslutte forhandlingerne med en for alle parter fordelagtig aftale.  

BSPF udpeger i den forbindelse en primær kommunikator, der løbende holdes 

orienteret af BD’s direktør, således at personen er i stand til at drøfte 

forhandlingerne med BD’s direktør. Når en sponsoraftale er indgået, skal BD orientere 

BSPF om indholdet heraf for så vidt angår vederlag og spillerforpligtelser. 

Nettoindtægten (kontraktsum fratrukket direkte salgsrelaterede omkostninger) fra 

BD’s salg af reklamepladserne på landsholdstøjet, andre sponsorater vedrørende 

landsholdet, og andre konkrete reklamefremstød med landsholdsspillere fordeles med 

35 % til BD og 65 % til Spillerpuljen. Samarbejdsudvalget holdes løbende orienteret 

om forhandlingerne og indgåede aftaler iht. salg af reklamepladserne på 

landsholdsdragten. BSPF og spillerne har til enhver tid mulighed for at bringe 

sponsoremner i forslag, hvorefter BD forestår den videre forhandling. Når en 

sponsoraftale vedrørende BD's salg af reklamepladser på landsholdstøjet, andre 

sponsorater vedrørende landsholdet, og andre konkrete reklamefremstød med 

landsholdsspillere er indgået, skal BD orientere BSPF om indholdet heraf for så vidt 

angår vederlag og spillerforpligtelser. 

14.3 I forhold til salg af reklamepladser på landsholdstøjet er der enighed om, at de i bilag 

2 anførte minimumsbeløb pr. reklameplads som udgangspunkt er gældende. Ingen af 

parterne kan modsætte sig sponsoraftaler, hvor de anførte minimumsbeløb opnås, 

med mindre der kan fremsættes væsentlige indvendinger mod sponsoraftalens øvrige 

vilkår. Der kan i samarbejdsudvalget indgås aftale om salg til lavere beløb end 

angivet i bilag 2. Der kan i samarbejdsudvalget ligeledes indgås aftale om en 

forhøjelse af minimumssatserne. 
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15. SPILLERPULJEN  

15.1 BD anerkender landsholdsspillernes ret til at lade deres rettigheder forvaltes i 

Spillerpuljen. BD anerkender ligeledes spillernes ret til at anvise, at spillernes 

indtægter i tilknytning til landsholdet indgår i og fordeles via spillerpuljen. Endvidere 

anerkender BD, at spillerne har valgt at lade BSPF administrere spillerpuljen på 

vegne af spillerne. 

15.2 Spillerne fastsætter selv i samarbejde med BSPF retningslinjerne for administrationen 

og fordelingen af de indkomne indtægter, idet BSPF herved over for BD bekræfter at 

være forpligtet til at fordele de indtægter, der tilflyder spillerpuljen i henhold til 

denne aftale imellem samtlige spillere, der i den relevante periode har deltaget på 

BD’s landshold. Fordelingen skal ske efter saglige kriterier.  

15.3 Ved fordelingen af spillerpuljens indtægter må der ikke ske forskelsbehandling i det 

omfang, der er spillere, der måtte vælge ikke at være medlem af BSPF. BSPF er 

således forpligtet til at involvere også ikke-medlemmer i fuldt omfang i forbindelse 

med information omkring samt beslutninger i relation til spillerpuljen. 

15.4 BSPF orienterer BD skriftligt om spillerpuljen, herunder regnskab, fordelingsnøgle og 

rapportering om udbetalingerne til hver enkelt spiller, som BD kun kan anvende til 

internt brug. Enhver videregivelse til tredjemand, herunder pressen, forudsætter 

forudgående skriftligt samtykke fra BSPF. 

15.5 BSPF har i forhold til BD påtaget sig det fulde ansvar for administrationen, 

fordelingen og udbetalingen af de beløb, der udbetales til spillerpuljen i medfør af 

denne aftale – herunder også oplysningsforpligtelserne og eventuelle 

indeholdelsesforpligtelser overfor offentlige myndigheder. 

15.6 Af opgørelsen til spillerne ved årets afslutning fremgår BSPF administrationshonorar i 

beløb som andel af Spillerpuljens samlede indtægter (og den enkelte spillers 

udbetaling). 

15.7 BD skal løbende informeres om BSPF vedtægter med videre - herunder særligt hvem 

der i BSPF er bemyndiget til at modtage udbetalingerne til spillerpuljen. 
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D. FORNYELSE, OPSIGELSE OG MISLIGHOLDELSE 

16. MISLIGHOLDELSE 

16.1 Mellem BD og spiller  

16.1.1 Såfremt en af parterne finder, at en misligholdelse af 

Landsholdsaftalen har fundet sted imellem BD og spiller/spillerne 

forsøges dette løst ud fra følgende prioriterede rækkefølge: 

16.1.1.1 Imellem de involverede parter. 

16.1.1.2 Ved hjælp af samarbejdsudvalget. 

16.1.1.3 Ved hjælp af Danmarks Idræts Forbund (DIF) og 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i en kombineret 

mæglerfunktion. 

Ovennævnte proces forhindrer ikke BD i at håndhæve misligholdelser efter 
proceduren i pkt. 4.2.7 

16.1.2 Ved brud på BD’s love eller BD’s generelle forhold i en grad, der 

kræver en behandling i henhold til forbundets love, kan såvel spiller 

som BD’s sportslig ledelse (sportschef og cheflandstræner) fremføre 

sin sag for BD’s disciplinærudvalg. 

16.1.3 Løses tvisten ikke efter ovennævnte finder pkt. 19.2 og 19.3 

anvendelse. 

16.2 Mellem BD og BSPF 

16.2.1 Såfremt en af parterne væsentlig misligholder Landsholdsaftalen, er 

den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve aftalen. 

16.2.2 Såfremt en af parterne ønsker at påberåbe sig væsentlig 

misligholdelse, skal dette ske skriftligt. En ikke væsentlig 

misligholdelse betragtes som væsentlig, såfremt den misligholdende 

part ikke "retter for sig" efter skriftlig opfordring hertil, eller såfremt 

misligholdelsen efter skriftligt påtale gentages. 

16.2.3 BD og BSPF erklærer dog, at man i videst muligt omfang vil søge at 

bilægge uoverensstemmelser forligsmæssigt og uden at medierne 

inddrages. 

16.2.4 Løses tvisten ikke efter ovennævnte finder pkt. 19.2 og 19.3 
anvendelse. 

17. OPSIGELSE AF LANDSHOLDSAFTALEN 

17.1 Landsholdsaftalen kan i aftaleperioden af begge parter opsiges skriftligt med varsel 

på seks (6) måneder til udgangen af en måned. Landsholdsaftalen kan dog tidligst 

opsiges til ophør den 31.12.2020. 
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17.2 Ved ophør af aftalen følger det, at BD samtidig mister samtlige rettigheder til 

spillernes immaterielle rettigheder efter denne aftale jf. dog pkt. 13.3. Ligeledes 

mister spillerne samtlige rettigheder til BD’s immaterielle rettigheder efter denne 

aftale.  

18. FORNYELSE AF AFTALEN 

18.1 Ved opsigelse af aftalen forpligter parterne sig til at genforhandle aftalen loyalt.  

18.2 Forhandlinger om indgåelse af en ny aftale indledes senest 24 måneder forud for 

nærværende aftales udløbsdato uanset om aftalen forinden er opsagt. 

18.3 Forhandlinger om ny kollektiv aftale tilstræbes afsluttet senest 6 måneder før 

nærværende aftales sidste gyldighedsdato. 

18.4 I forbindelse med genforhandling af aftalen, hvad enten en sådan forhandling sker i 

forbindelse med udløb eller på et andet tidspunkt, anerkender BD, at forhandlingerne 

finder sted med BSPF. 

19. TVISTER 

19.1 Parterne er enige om, at enhver tvist skal søges løst i mindelighed. Begge parter kan 

til enhver tid inddrage sine hovedorganisationer (DIF og FH) i forhandlingsmøder, 

samarbejdsudvalgsmøder mv, samt med henblik på drøftelser i øvrigt. 

19.2 Tvister, der ikke kan løses forligsmæssigt skal søges indbragt for DIF's Appeludvalg, 

som frivillig voldgift. Hvis dette udvalg ikke vil behandle tvisten skal denne afgøres 

efter "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Alle 

voldgiftens medlemmer udnævnes af instituttet. Alle tvister skal afgøres efter dansk 

ret. 

19.3 Hvad angår tvister mellem BD og BSPF, der alene vedrører parternes brug af de 

immaterielle rettigheder reguleret af Landsholdsaftalen kapitel 12 og 13, gælder 

følgende særlige tvistløsningsmodel, der har forrang for pkt. 19.2. Parterne udpeger i 

fællesskab en uafhængig opmand, der skal være dommer eller advokat og som skal 

besidde særlig sagkundskab indenfor immateriel ret.  

Er parterne ikke enige om udpegningen senest 14 dage efter, at der fra én part er 

fremkommet anmodning om anvendelse af konfliktløsningen i dette pkt. 19.3, kan 

hver part anmode Voldgiftsinstituttet om at udpege opmanden.  

Opmanden skal endelig og bindende afgøre tvisten efter Voldgiftsinstituttets regler 

om forenklet voldgift som er gældende på tidspunktet for anmodningen om 

konfliktløsning. Reglerne tilpasses i nødvendigt omfang under hensyntagen til, at 

tvisten ikke gennemføres for Voldgiftsinstituttet. 
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	5. SAMARBEJDSFORHOLD
	5.1 Til spilleren knyttes en af BD’s trænere som hovedtræner, hvis opgave er, at rådgive spilleren i forbindelse med karriereovervejelser, målsætninger, turneringsplan, træningsplan og den ugentlige indsats.
	5.2 Spilleren er forpligtet til i samarbejde med hovedtræneren at udarbejde målsætninger for sin deltagelse i BD’s internationale satsning, herunder deltagelsen i den daglige træning på NETC i Brøndby samt deltagelse i turneringer. Det sker mindst én ...
	5.2.1 Der udarbejdes udviklingsmål, som beskriver, hvilket forbedret niveau man ønsker at opnå på et veldefineret område inden for en afgrænset tidsperiode. Et primært udviklingsmål – den gennemgående og vedvarende problemstilling for spilleren – defi...
	5.2.2 Udviklingsmålene evalueres og justeres løbende mellem hovedtræner og spilleren.
	5.2.3 Der udarbejdes resultatmål, som beskriver resultatniveau ved mesterskaber (”medalje-turneringer”), udvalgte turneringer/ series, placeringsniveau på verdensrangliste og/eller en formulering af resultatniveauet i forhold til kategorien på europæi...
	5.2.4 Resultatmålene evalueres med det sportslige ledelsesteam (SLT) efter det enkelte mesterskab, når niveauet for perioden er fastslået og/ eller ved udgangen af sæsonen.

	5.3 Møder for grupper af spillere og individuelle samtaler er en del af processen med at udvikle den enkelte spiller, samarbejdet i grupperne, administrationen og selve eliteprogrammet. Det sportslige ledelsesteam (SLT) og spillerne er gensidigt forpl...
	5.3.1 Der afholdes regelmæssigt generelle informationsmøder om eliteprogrammets forskellige forhold og udvikling.
	5.3.2 Der afvikles kategorimøder om den internationale udvikling, træningen og samarbejdet i kategorien.

	5.4 For at indfri elitemålsætningen beslutter det sportslige ledelsesteam (SLT) konstellationerne for doublespillere i BD’s officielle spillergruppe. Det sker i samråd med de relevante spillere, og spillerne er indforståetindforståede med at iagttage ...
	5.5 BD arbejder for et åbent, konstruktivt og sagligt samarbejde med medierne med det mål at profilere badmintonsporten, den enkelte spiller og forbundet bedst muligt i offentligheden.
	5.5.1 BD og spilleren forpligter sig til forudgående at informere hinanden om udmeldinger til pressen som vedrører eller omhandler den anden part direkte. Pressemeddelelser søges koordineret med BD’s kommunikations- og marketingafdeling samtidig med a...
	5.5.2 Spilleren vurderer egne indlæg i forhold til god skik og etik i kommunikation med medierne / offentligheden. Der fokuseres på egne anliggender: Kritik eller klager fremsættes kun til medierne, hvis de allerede er fremført for den eller de involv...
	5.5.3 Spilleren er pligtig til at forholde sig tavs med alle forhold vedrørende eliteprogrammet, andre spillere, BD og TD, som ikke almindeligvis offentliggøres.
	5.5.4 Ved overtrædelse af pkt. 5.5 drøftes forholdet i samarbejdsudvalget.

	5.6 Spilleren har forståelse for, at forslag til optimering af eliteprogrammet eller samarbejdet og saglig kritik af personer, der indgår i eliteprogrammet, gør bedst nytte ved at blive fremsat konstruktivt til rette vedkommende eller ansvarlige person.
	Skulle spilleren have en væsentlig grund til ikke at gøre dette, rettes henvendelsen til BD’s sportschef. Drejer forholdene sig om BD’s sportschef rettes henvendelsen til BD’s direktør.


	6. HELBRED OG MEDICINSKE FORHOLD
	6.1 Deltagelse i BD’s officielle landsholdstrup kræver, at spilleren har det nødvendige helbredsmæssige og fysiske niveau til at kunne klare den krævede træningsmængde og for vedvarende at kunne konkurrere på internationalt topniveau.  Spilleren har p...
	6.2 Spilleren gennemfører de relevante test og undersøgelser af helbred og fysik, som den sportslige ledelse måtte finde relevante (eller som spilleren måtte foreslå) for en forsvarlig og optimal toppræstation.
	6.3 Spilleren accepterer, at oplysninger, der er relevante i forhold til gennemførelse af træning og konkurrence, drøftes med involverede trænere og ledere.
	6.4 TD har ansvaret for eliteprogrammets serviceydelser for sportsmedicin, sportsernæring og sportspsykologi. TD’s specialister er rådgiver for SLT. Spillerens grad af adgang til disse ydelser bestemmes af principperne i TD’s støttekoncept. SLT inform...
	6.5 Forudsætning for anvendelsen af TD’s serviceydelser er, at spilleren følger TD’s vejledning og holder TD’s personel informeret om udvikling i og afvigelser fra planen.
	6.6 Hvis spilleren har planer om at søge vejledning og behandling andre steder, skal TD’s personel eller BD’s sportslige ledelse (sportschefen / hovedtræneren) informeres på forhånd.
	6.7 BD og TD forbeholder sig ret til at iværksætte særlige aftaler for eller begrænsninger i anvendelsen af eliteprogrammets ydelser.
	6.8 Relevante og nødvendige sundhedsmæssige oplysninger om spillerne kan blive behandlet af BD og TD, der kan udveksle oplysninger om spillernes helbred for at sikre optimal behandling og tilrettelæggelse af træning og turneringer. Spillernes helbreds...
	6.9 Hvis eksterne serviceydelser anvendes, skal spilleren sikre, at information om den pågældende ydelse er til rådighed for SLT og andet personel, der samarbejder med spilleren om dennes udvikling i forhold til elitemålsætningen.

	7. ETISKE FORHOLD
	7.1 For at opnå en positiv udvikling af badmintonsporten har den brug for at have positive og troværdige relationer til sponsorer, arrangører, publikum, pressen, spillemarkedet og ikke mindst udøverne selv.
	Derfor forventes det, at spilleren optræder professionelt og medvirker til at deltage i og markedsføre badminton på bedste vis med respekt for dens aktører.
	7.2 Spilleren anerkender BD’, DIF’BD’s, DIF’s og BWF’s etiske regler som udgangspunkt for passende adfærd inden for badmintonsporten.
	7.3 Matchfixing
	7.3.1 Spilleren og BD er undergivet de til enhver tid gældende matchfixing- og bettingregler, der håndhæves af de instanser, der ifølge reglerne har kompetencen hertil.
	7.3.2 Ønsker BD at drage konsekvenser af, at spilleren er dømt skyldig i matchfixing, skal dette meddeles spilleren senest 8 dage efter, at den endelige kendelse i sagen er blevet BD bekendt.
	7.3.3 Dømmes spilleren skyldig i matchfixing ved en endelig kendelse, som ikke kan ankes, kan BD vælge at suspendere spillerens deltagelse i Landsholdstruppen samt den indgåede individuelle kontraktspilleraftale (i en periode, der ikke kan overstige e...
	7.3.4 BD skal reagere snarest muligt og senest inden for 3 dage på sin eventuelle viden om matchfixing fra spillerens side over for de relevante matchfixing myndigheder.matchfixingmyndigheder.
	7.3.5 Såfremt spillerens matchfixing eller medvirken til matchfixing er sket med BD’s medvirken eller viden, er BD ikke berettiget til at drage konsekvenser.
	7.3.6 BD er alene ansvarlig for den viden, som er hos BD’s direktør, sportschef og trænere samt øvrigt støttepersonale til spilleren.
	7.3.7 Dømmes BD skyldig i matchfixing ved en endelig kendelse, som ikke kan ankes, kan spilleren som konsekvens af en endelig kendelse vælge at annullere spillerens deltagelse i Landsholdstruppen samt at hæve den individuelle kontrakt.spilleraftale.
	7.3.8 Såfremt spillerens matchfixing er sket med BD’s medvirken eller viden, kan spilleren som konsekvens af en endelig matchfixingdom vælge at hæve aftalen med BD.
	7.3.9 Ønsker spilleren at drage konsekvenser af, at BD har været vidende om spillerens matchfixing, eller at BD er dømt skyldig i matchfixing, skal dette meddeles BD senest 8 dage efter, at forholdet er blevet spilleren bekendt.
	7.3.10 BD skal løbende orientere spillerne skriftligt om de gældende regler på området.
	7.3.11 BD og BSPF er enige om, at parterne har en fælles interesse i at arbejde på at sikre, at matchfixing indenfor sporten i almindelighed og her badminton i særdeleshed ikke finder sted.
	7.3.12 Spilleren er indforstået med, at overtrædelser af straffeloven, der kan indebære fængselsstraf, er en adfærd i modstrid med badmintonsportens integritet. Brud på de etiske regler kan medføre en disciplinær sag mod spilleren.
	7.3.13 BSPF har ikke ansvar for spillerens eventuelle matchfixing.

	7.4 Antidoping
	7.4.1 Spilleren og BD er undergivet de til enhver tid gældende dopingregler. Overtrædelse af disse regler er pr. definition en dopingsag.
	7.4.2 Ønsker BD at drage konsekvenser af en endelig dopingkendelse, skal dette meddeles til spilleren senest 8 dage efter, dopingkendelsen er blevet BD bekendt.
	7.4.3 Dømmes spilleren skyldig i doping ved en endelig kendelse, som ikke kan ankes, kan BD som konsekvens vælge at suspendere spillerens deltagelse i Landsholdstruppen (i en periode, der ikke kan overstige en karantæneperiode som følge af dopingdomme...
	7.4.4 BD skal reagere snarest muligt og senest inden for 3 dage på sin eventuelle viden om doping af spilleren over for de relevante dopingmyndigheder.
	7.4.5 Såfremt spillerens anvendelse af doping er sket med BD’s medvirken eller viden, er BD ikke berettiget til at drage konsekvenser af dette forhold.
	7.4.6 BD er alene ansvarlig for den viden, som er hos BD’s direktør, sportschef, sundhedssektor og trænere samt øvrigt støttepersonale til spilleren.
	7.4.7 Dømmes BD skyldig i overtrædelse af de til enhver tid gældende dopingregler ved en endelig kendelse, som ikke kan ankes, kan spilleren som konsekvens af en endelig kendelse vælge annullere spillerens deltagelse i Landsholdstruppen og at hæve den...
	7.4.8 Såfremt spillerens anvendelse af doping er sket med BD’s medvirken eller viden, kan spilleren som konsekvens af en endelig dopingdom vælge at ophæve aftalenden individuelle spilleraftale.
	7.4.9 Ønsker spilleren at drage konsekvenser af, at BD har været medvirken eller vidende om doping af spilleren, skal dette meddeles BD senest 8 dage efter, at dette forhold er blevet spilleren bekendt.
	7.4.10 BD skal orientere spillerne løbende skriftligt om de gældende regler på området.
	7.4.11 BD og BSPF er enige om, at parterne har en fælles interesse i at arbejde på at sikre, at doping inden for sporten i almindelighed og her badminton i særdeleshed ikke finder sted.
	7.4.12 BSPF har ikke ansvar for spillerens eventuelle doping.


	B. OPTAGELSE PÅ BD’S NATIONALE ELITE TRÆNINGSCENTER (NETC) I BRØNDBY OG TILHØRENDE ELITEPROGRAM SAMT SAMARBEJDE
	8. Forudsætninger for optagelse i ÉN AF BD’s Spillergrupper
	8.1 En spiller kan optages i én af BD’s spillergrupper på NETC i Brøndby og tilhørende eliteprogram, når følgende forhold er opfyldt:
	8.1.1 spilleren i henhold til en subjektiv individuel sportslig vurdering af BD’s sportslige ledelsesteam (SLT) har et sportsligt potentiale, talent, motivation, vilje og ambition, der bevirker, at spilleren med den rette træning og vejledning, må for...
	8.1.2 spilleren er medlem af en klub under BD.
	8.1.3 spilleren står til rådighed for udtagelse til internationale mesterskaber både individuelt og på landsholdet
	8.1.4 spilleren er i ”good standing”, hvorved forstås at spilleren, hverken har et væsentligt økonomisk udestående med BWF eller BD (10.000 kr. og derover) eller er idømt karantæne af BD eller BWF.
	8.1.5 spilleren, i tilfælde af i en periode at have bopæl i udlandet, fortsat er under dansk myndighed (jurisdiktion) i henhold til BWF’s turneringsreglement, og efterlever de af SLT stillede krav til gennemførte træningssessioner, som forberedelse ti...
	8.1.6 Spilleren har accepteret og underskrevet Landsholdsaftalen jf. pkt. 4.1.2.

	8.2 Forudsætninger for støtte fra eliteprogrammet
	8.2.1 Forudsætningen for den støtte og hjælp, der er forbundet med deltagelse i én af BD’s spillergrupper er, at spilleren er til rådighed for og forbereder sig til internationale mesterskaber både individuelt og på landsholdet samt derudover andre of...
	8.2.2 Spilleren gennemfører et træningsprogram og -forløb, samt arbejder med at udvikle de øvrige kompetencer, der gør spilleren i stand til at konkurrere om internationale medaljer og mesterskaber på højeste niveau.
	BD’s sportslige ledelsesteam (SLT) skal således kunne godkende den i fællesskab med hovedtræneren aftalte individuelle rullende turnerings- og træningsplan i forhold til medaljepotentiale eller for de unge/nye spillere den langsigtede udvikling. Dette...
	8.2.3 Den individuelle trænings- og turneringsplan justeres løbende af hovedtræneren efter forudgående dialog og aftale med spilleren. Aftalen kan ikke selvstændigt opsiges, men bortfalder samtidigt med ophøret af den individuelle spilleraftale. I til...
	8.2.4 Spilleren er forpligtet til at deltage i de danske mesterskaber med mindre spilleren er dokumenteret skadet i en grad, der forhindrer kampspil. Er spilleren skadet, men i stand til at rejse, er spilleren så vidt det kan lade sig gøre, forpligtig...
	8.2.5 Såfremt spilleren ikke er i top 30 på BWF’s rangliste, i en for spilleren relevant kategori, er spilleren forpligtet til at deltage i mindst to danske åbne turneringer (udover de danske mesterskaber) i egen / egne kategori(er) og på relevant niv...
	8.2.6 Under helt særlige ekstraordinære omstændigheder kan BD’s sportslige ledelse (sportschef og cheflandstræner) dispensere fra dele af forpligtelserne i 8.2.4 og 8.2.5.

	8.3 Medlemskab af Badminton Danmark
	8.3.1 Som medlemmer af en dansk klub er BD’s love og reglementer gældende for spillerne i BD’s spillergrupper.
	8.3.2 Såfremt BDs repræsentantskab vedtager love eller regler, der ændrer forudsætningerne for Landsholdsaftalen eller som strider mod en eller flere af bestemmelserne i Landsholdsaftalen, informeres BSPF herom uden ugrundet ophold. Parterne er hereft...
	Begge parter kan inddrage sine hovedorganisationer (DIF og FH) i sådanne drøftelser jf. pkt. 19.1. Fører sådanne drøftelser ikke til enighed kan Landsholdsaftalen opsiges med det aftalte opsigelsesvarsel jf. pkt. 17.1 uanset den aftalte uopsigelighed....
	8.3.3 Som modydelse for BD’s medfinansiering af udgifterne til BD’s NETC og tilhørende eliteprogram, forpligtiger spilleren sig til at stille sig vederlagsfrit til rådighed for markedsføring af dansk badminton mindst to gang årligt. Det drejer sig om ...


	9. FORHOLD VEDRØRENDE TRÆNING.
	9.1 BD’s elitemålsætning kræver en personlig høj og dedikeret indsats. Det forudsætter, at spilleren hele tiden arbejder på at komme så tæt på den optimale præstation, som overhovedet muligt ved at forbedre og perfektionere alle forhold, der påvirker ...
	Spillerens niveau bestemmes som udgangspunkt ud fra spillerens placering på den aktuelle verdensrangliste.
	Spilleren deltager fuldt ud i træningstilbuddene på NETC i Brøndby og det tilhørende eliteprogram i henhold til den individuel rullende trænings- og turneringsplan aftalt mellem spilleren og hovedtræneren, samt de til enhver tid gældende overordnede p...
	9.2 Spilleren har pligt til at indrette sig efter de overordnede principper og retningslinjer (jf. bilag 5) BD’s sportslige ledelse (sportschef og cheflandstræner) fastlægger i forbindelse med deltagelsen på NETC i Brøndby, gennemførelse af træningspr...
	9.3 Spilleren er forpligtet til i samarbejde med den af BD udpegede hovedtræner at udarbejde en rullende trænings- og turneringsplan  for deltagelse i internationale turneringer og mesterskaber, såvel individuelt som på landshold, kommercielle turneri...

	10. FORHOLD VEDRØRENDE TURNERINGER OG HOLDKAMPE
	10.1 Aftalt samarbejde
	10.1.1 BD’s sportslige ledelsesteam (SLT) forudsætter, at deltagelse i holdkampe for spillerens danske og / eller udenlandske klub planlægges og gennemføres i et direkte samarbejde mellem spiller, klub og hovedtræner, der tager fornuftigt hensyn til s...
	10.1.2 SLT forudsætter, at spilleren er tilstrækkeligt forberedt til at deltage i internationale turneringer. Det kræver min. to (2), helst tre (3) ugers fortløbende deltagelse i træning (seriøs forberedelse), og at de sidste syv dage forud for turner...

	10.2 Økonomi i forbindelse med turneringer
	10.2.1 Med udgangspunkt i BD’s individuelle spilleraftale med den enkelte spiller yder eliteprogrammet delvis finansiering af den med hovedtræneren aftalte rullende trænings- og turneringsplan.
	Støtten til dækning af rejse og ophold ved godkendte turneringer fastlægges i den individuelle spilleraftale mellem BD og spilleren. Den tildeles på baggrund af en vurdering af spillerens sportslige niveau, spillerens egen økonomi, spillerens turnerin...
	10.2.2 Spilleren skal selv finansiere den eventuelt manglende del af udgifterne for turneringsaktiviteten og holde sig orienteret om det løbende udgiftsforbrug. BD fører individuelt regnskab med udgifterne og holder spillerne regelmæssigt orienteret o...
	10.2.3 Indtjente præmiepenge er spillernes egen indtægt, men administreres af BD over det individuelle regnskab (spillerkontoen). Eventuelle mellemværender mellem SKAT og spillerne er BD uvedkommende.
	10.2.4 BD modtager løbende præmiepenge fra internationale turneringer på en samlet opgørelse fra BWF, og afregner med spilleren senest ti (10) dage efter modtagelsen fra BWF. Tidspunktet fra afholdelsen af turneringen og til det tidspunkt, hvor BWF af...
	10.2.5 Økonomisk støtte til spillere i BD’s spillergrupper skal hjælpe spilleren med at etablere et grundlag for en sportslig udvikling, således at spilleren kan konkurrere på internationalt niveau og derigennem udvikle sig og kvalificere sig til udta...
	10.2.6 BD har ret til at modregne spillerens skyldige omkostninger i præmiepenge eller de af eliteprogrammet tildelte støttemidler. Sådanne modregninger skal fremgå af kontooversigten tilsendt spilleren.
	10.2.7 Spilleren kan ikke afholde udgifter på BD’s vegne eller forventet efterbevilling med mindre, det er skriftligt aftalt på forhånd med BD’s sportslige ledelse (sportschef og cheflandstræner) eller BD’s administrationschef.
	10.2.8 Spilleren får ikke finansiel eller træningsmæssig støtte til en doublekonstellation, eller til en konstellation med en spiller uden for BD’s officielle spillergrupper, der er indgået uden BD’s sportslige ledelses godkendelse.
	10.2.9 Øremærket støtte til spillere og præmiepenge ved eksempelvis OL fra Team Danmark/DIF tilfalder ubeskåret spillerne. Eventuelle mellemværender mellem SKAT og spillerne er BD uvedkommende.
	10.2.10 Spilleren betaler selv egne udgifter eller sørger for at tredje part betaler inden for givne meddelte tidsfrister. Ved restance accepterer spilleren, at BD’s administrationschef kan modregne de af BD afholdte udgifter på spillerens individuell...
	10.2.11 Spilleren kan ikke anvende BD’s tildelte støtte til at dække udgifter til en turnering, hvor spilleren deltager mod hovedtrænerens eller i sidste instans BD’s sportslige ledelsesteam (SLT) anbefaling eksempelvis pga. utilstrækkelig træningsmæs...
	10.2.12 BD tildelte midler kan ikke anvendes til ekstra udgifter, der skyldes, at spilleren forlænger ophold eller på anden måde foranlediger ekstra omkostninger til en turnering (f.eks. bøder ved turneringer).
	10.2.13 Den detaljerede administration af BD’s støtte til turneringsdeltagelse fremgår af nærværende aftale og er tillige indarbejdet i BD’s administrative procedurer. Spørgsmål om turneringsstøtte kan altid rettes til sportschefen eller BD’s administ...

	10.3 Andre ydelser i forbindelse med turneringer
	10.3.1 Ved internationale turneringer har spilleren adgang til de ydelser, eliteprogrammet 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
	a) coaching af BD’s landsholdstrænere eller andre af BD udsendte trænere,
	b) adgang til BD udsendt fysioterapeut og anden sportsmedicinsk ydelse,
	c) brug af BD’s videobibliotek og
	d) BD’s rejsearrangement.
	10.3.2 BD’s ansvarlige ledelse ved turneringen prioriterer fordelingen af de enkelte ressourcer, såfremt det bliver nødvendigt.
	10.3.2.1 I situationer med skade spørger spilleren eliteprogrammets sportsmedicinske team til råds vedrørende risici og konsulterer BD’s hovedtræner for råd.
	10.3.2.2 I de tilfælde BD’s sportslige ledelsesteam (SLT) er uenige om en beslutning truffet af spilleren eller spillerens klubtræner om en skadesituation, meddeler BD dette til spilleren og spillerens klubtræner.
	10.3.2.3 Ved gentagne beslutninger imod SLT´s anbefalinger ved skadesituationer forbeholder denne sig ret til at foretage begrænsninger i spillerens adgang til eliteprogrammets ydelser, og dernæst at iværksætte en proces om spillerens individuelle mis...

	10.3.3 Rejser til internationale mesterskaber, såvel individuelt som på landsholdet for spillere i BD´s spillergrupper arrangeres kollektivt, jf. BD’s til enhver tid gældende rejsepolitik, jf. bilag 1. Opgradering af eksempelvis flyrejse sker for spil...
	10.3.4 En rejsepolitik for individuelle udenlandske turneringer, som fastlægger muligheder og vilkår for BD’s spillergruppens deltagelse i BD arrangerede rejser, er etableret og udgør bilag 1 til nærværende aftale. Denne del af rejsepolitikken kan kun...
	10.3.5 Den Kollektive Rejseforsikring dækker som udgangspunkt ikke professionelle atleters rejser til turneringer. Som udgangspunkt er alle spillere, der deltager på NETC i Brøndby og i eliteprogrammet at betragte som professionelle. Disse spillere sk...
	10.3.5.1 Uanset ovenstående dækker den kollektive rejseforsikring når:
	Spilleren er udtaget til at repræsentere Danmark på et landshold eller ved et individuelt mesterskab som EM, VM eller OL, eller når
	Spilleren deltager i de åbne individuelle turneringer, som hvert år listes af BD, da disse turneringer er klassificeret som væsentlige i forhold til point til verdensranglisten, der danner baggrund for netop eventuel udtagelse til EM, VM og OL. Ultimo...



	11. FORHOLD VEDRØRENDE INTERNATIONALE MESTERSKABER OG LANDSKAMPE
	11.1 Udtagelser
	11.1.1 BD informerer om udtagelse til en repræsentativ opgave senest 15 dage før starten af det pågældende mesterskab.
	11.1.2 Spilleren har ret til at få oplyst hvilke vurderinger, der er gjort gældende for spillerens egen udtagelse eller manglende udtagelse. Det sker ved personlig henvendelse til den person, der har ansvaret for udtagelsen eller dennes udpegede stedf...

	11.2 Økonomi og forsikringer
	11.2.1 BD arrangerer og afholder udgifter til spilleres og officials rejse samt ophold ved alle internationale mesterskaber og landsholdsaktiviteter, og der udbetales diæter efter BD’s fastsatte takst ifm. alle holdmesterskaber og øvrige landskampsakt...
	11.2.2 BD er ansvarlig for adgang til sportsmedicinske ydelser i forbindelse med mesterskaber.
	11.2.3 BD tegner alle nødvendige forsikringer, der dækker spillerne i forbindelse med internationale mesterskaber – rejseaktivitet, ophold, træning og kamp. Denne dækning sker via Idrættens Kollektive Forsikringer, derudover er spillerne dækket ind af...
	11.2.4 BD har ligeledes tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring jf. pkt.3.3.1.


	C. KOMMERCIELLE FORHOLD VEDRØRENDE INTERNATIONALE MESTERSKABER OG LANDSHOLDSAKTIVITETER
	12. KOMMERCIELLE FORPLIGTIGELSER
	12.1 BD’s kommercielle forpligtelser overfor landsholdstruppen
	12.1.1 For landsholdsspillere udtaget af BD til mesterskaber for hold (EM for blandede hold, EM for herre- og damehold, Sudirman Cup/VM for blandede hold eller Thomas og Uber Cup/VM for herre- og damehold) udleverer BD landsholdstøj i henhold til de i...
	12.1.2 For landsholdsspillere udtaget af BD til individuelle mesterskaber vælger spillerne selv sit spilletøj.
	12.1.3 Spillerne må påsætte egne sponsorer på spilleblusen ved udtagelse til individuelle mesterskaber. Indtjeningen herfra er BD uvedkommende og tilfalder ubeskåret til den enkelte spiller. Det er dog en forudsætning, at ”Danmark” er eksponeret på ry...

	12.2 Landsholdsspillernes kommercielle forpligtelser overfor BD
	12.2.1 Spillere i BD’s officielle landsholdstrup og andre landsholdaktuelle spillere (herefter ”landsholdstruppen”) er forpligtet til at sikre, at deres individuelle kontrakter med egne sponsorer, herunder udstyrssponsorer, ikke er i strid med Landsho...
	BD og BSPF står til rådighed med gratis og uvildig rådgivning samt vejledning herom.
	12.2.2 Såfremt en spiller ønsker det gennemgår BD, BSPF og spilleren i fællesskab spillerens gældende sponsoraftaler for at sikre, at der heri ikke er forhold, som forhindrer Spilleren i at opfylde Landsholdsaftalens kommercielle bestemmelser.
	Indeholder Spillerens forskellige sponsoraftaler vilkår, som forhindrer Spilleren i at spille med BD’s udstyrssponsors logo og/eller BD’s udstyrssponsor på ryggen og/eller øvrige BD sponsorerBD sponsorer i landsholdssammenhæng, vil BD i samarbejde med...
	12.2.3 BD vil én gang årligt i samarbejde med BSPF afholde møde med deltagelse af alle spillere, der aktuelt er en del af eliteprogrammet, med henblik på at uddanne spillerne i at indgå individuelle sponsorkontrakter, der overholder Landsholdsaftalen....
	12.2.4 Spillere der er udtaget til EM for hold, Thomas Cup, Uber Cup, Sudirman Cup eller andre landskampe i officielle holdkampsformater har overfor BD følgende forpligtelser i officielle sammenhænge med landsholdet:
	12.2.4.1 At benytte den sportsbeklædning og -udstyr BD stiller til rådighed udover undtagelserne beskrevet i Landsholdsaftalen. Spillerne har altid retten til selv at vælge fabrikat af sko og ketsjere.
	12.2.4.2 For de dele, hvor BD ikke leverer sportsbeklædning og -udstyr kan spillerne anvende egne produkter, når de overholder de for mesterskabet gældende regler for reklame og udstyr. Spillerne har i dag retten til selv at vælge fabrikat af ketsjerb...
	12.2.4.3 Ikke at bære sports- eller fritidstøj med reklamer eller logoer for konkurrenter til BD’s sponsorer 60 minutter før og efter landskampens start- og sluttidspunkt samt i forbindelse med officielle aktiviteter forbundet til landskampen, herunde...

	12.2.5 Landsholdstruppen medvirker positivt til de af BD arrangerede presse- og mediearrangementer i forbindelse med både individuelle mesterskaber og mesterskaber for hold. Ved holdmesterskaber og andre landskampsaktiviteter (landskampe) vil deltage...
	Ved individuelle mesterskaber vil deltagelsen efter spillernes valg foregå i neutral spilledragt med landsholdssponsorernes logo påtrykt, i spillernes egne spilledragter med egne sponsorer, i spillernes egne spillerdragter med landsholdssponsorernes l...
	Ved presse- og mediearrangementer arrangeret i Danmark umiddelbart før afrejse til eller umiddelbart efter hjemkomst fra mesterskabet, eksempelvis forud for afrejsen til VM, er BD opmærksom på kun at anvende spillere, der enten er individuelt sponsore...
	12.2.6 Landsholdstruppen medvirker positivt ved de af BD arrangerede sponsorarrangementer, i forbindelse med både individuelle mesterskaber og mesterskaber for hold. Ved holdmesterskaber og andre landskampsaktiviteter for hold vil deltagelsen foregå i...
	Ved individuelle mesterskaber vil deltagelsen efter spillernes valg foregå i neutral spilledragt med landsholdssponsorernes logo påtrykt, i spillernes egne spilledragter med egne sponsorer, i spillernes egne spillerdragter med landsholdssponsorernes l...
	Sponsorarrangementer med BD’s udstyrssponsor kan alene afholdes ifm. holdmesterskaber eller andre landsholdsaktiviteter for hold. Spillerne er alene forpligtet til at deltage i sponsorarrangementer for BD’s udstyrssponsor, hvis alle spillere i landsho...
	Sponsorarrangementerne arrangeres med hensyntagen til spillernes rejse-, trænings- og kampaktiviteter. BD dækker alle udgifter ved deltagelsen.
	12.2.7 Med henblik på at give sponsorerne mest mulig værdi for deres sponsorat, er landsholdstruppen tillige indstillet på i et rimeligt omfang (1 – 2 gange årligt pr. landsholdsspiller) at medvirke ved tilsvarende sponsorarrangementer, ved udvalgte i...
	Sponsorarrangementer med BD’s udstyrssponsor kan alene afholdes ifm. holdmesterskaber eller andre landsholdsaktiviteter.
	Sponsorarrangementerne arrangeres under hensyntagen til spillernes rejse-, trænings- og kampaktiviteter. BD dækker alle udgifter ved deltagelsen.
	Spillere med individuelle sponsorer i samme produktgruppe som BD’s landsholdssponsorer kan vælge ikke at deltage i sådanne sponsorarrangementer ved udvalgte internationale turneringer på level 2 og 3 (BWF World Tour Super 1000 og Super 750).
	Spillers valg om ikke at deltage skal være sagligt begrundet og dokumenteret, og spiller skal så vidt det er muligt sikre, at spilleren kan deltage i BD’s sponsor-arrangementer uanset spillerens personlige sponsoraftaler. For nærmere definition: To sp...
	12.2.8 Landsholdstruppens deltagelse i de forskellige presse-, medie-, event- og sponsorarrangementer aftales så vidt det er muligt hvert år i januar i samarbejdsudvalget således, at der sikres rotation og diversitet i brugen af spillerne ift. deres p...
	12.2.9 Landsholdstruppen accepterer, at BD som en aktivitet, der ikke vedrører landsholdet og ikke indbefatter landsholdstøj, kan sælge eventsponsorater, og at spillerne kan vælge at deltage i hospitality events, der tager hensyn til spillernes sports...
	12.2.10 BD informerer ved Spillernes tiltrædelse af denne aftale og herefter løbende landsholdstruppen om de kommercielle forpligtelser der følge af denne aftale.


	13. IMMATERIELLE RETTIGHEDER FOR LANDSHOLDSAKTIVITETER
	13.1 BD og Spillerne er enige om, at de immaterielle forhold for landsholdstruppen udelukkende reguleres ved nærværende aftale og eventuelle tillægsaftaler aftalt på forhånd med samarbejdsudvalget. Det betyder, at en spiller ved udtagelse til landshol...
	13.2 Ved denne aftales indgåelse allokerer BD og Spillerne hver for sig sine nedenfor anførte immaterielle rettigheder i forbindelse med de projekter, der retter sig mod landsholdets forskellige aktiviteter. Det understreges, at der under nærværende a...
	13.3 BD er berettiget til at udnytte de i iht. Landsholdsaftalen til BD givne kommercielle rettigheder til fælles kommercielle produkter, som hører ind under Landsholdspuljen, så længe den enkelte spiller indgår i denne aftale. Ved Landsholdsaftalens ...
	De billeder, videoer mm., der allerede er produceret på tidspunktet for Landsholdsaftalens ophør og/eller ophøret af den enkelte spillers individuelle spilleraftale og, hvori spillernes billede og/eller navn indgår, kan BD på tilsvarende vis fortsat u...
	Det er en forudsætning for BD’s udnyttelse af rettighederne efter Landsholdsaftalens ophør og/eller ophøret af den enkelte spillers individuelle spilleraftale, at denne i øvrigt er i overensstemmelse med vilkårene i Landsholdsaftalen.
	13.4 BD kan i forhold til 3. part alene disponere over spillernes immaterielle rettigheder i det omfang, som fremgår af Landsholdsaftalen, og imod vederlæggelse af spillerpuljen/spillerne i overensstemmelse med Landsholdsaftalen, jf. bestemmelserne i ...
	13.5 BD besidder samtlige lyd- og billedrettigheder til ethvert arrangement, som efter forbundets love og reglementer skal godkendes af BD. Rettighederne omfatter enhver formidling af lyd og billeder fra arrangementerne til offentligheden i et, hvilke...
	13.6 BD indskyder for sit vedkommende:
	13.6.1 BD’s eget navn, ret til egne logoer, BD landskampsdragt, spilletøj og udstyr stillet til rådighed af BD og slogans.

	13.7 Spillerne indskyder for sit vedkommende:
	13.7.1 Spillernes ret til eget navn og eget billede.

	13.8 BD anerkender:
	13.8.1 At landsholdstruppens enkelte medlemmer hver besidder retten til deres eget navn, billede og kendetegn med videre.
	BD har imidlertid i kraft af landsholdsaftalen ret til at råde over disse rettigheder, i det omfang, det er nærmere beskrevet i Landsholdsaftalen.
	13.8.2 At Spillerne har mulighed for at samarbejde med BD om eksponering af Spillerne sponsorer i BD’s regi på forud aftalte vilkår. Det er en forudsætning, at eksklusivaftaler overholdes.

	13.9 Spillerne anerkender:
	13.9.1 At BD besidder rettighederne til BD’s logo, varemærke, landsholdsbeklædning og kendetegn. Landsholdstruppen har imidlertid i kraft af Landsholdsaftalen ret til at råde over disse rettigheder, i det omfang, det er nærmere beskrevet i Landsholdsa...
	13.9.2 At BD’s udstyrssponsor indenfor beklædning skal bruges i landsholdssammenhæng ved holdaktiviteter.
	13.9.3 At BD kan sætte sponsorer på landsholdsspilledragten i overensstemmelse med Landsholdsaftalen og det internationale reglement fra BWF
	13.9.4 At BD har adgang til at sælge sponsorat der inkluderer en reklame på Spillernes shorts. Aftaler herom der inkluderer sponsorater for aktiviteter udenfor landsholdsregi, skal tiltrædes af Spillerne.

	13.10 Spillerne er positivt indstillet på at medvirke i markedsføringsmæssige sammenhænge, der ikke vedrører forhold reguleret i Landsholdsaftalen. Spillerne er dog altid berettiget til selv at afgøre, om vedkommende ønsker at deltage og i givet fald ...
	13.11 Alle spillere i landsholdstruppen skal stille sig til rådighed for optagelse af holdbilleder, som BD’s landholdsponsorer og udstyrssponsor kan benytte i deres markedsføring.
	13.12 Holdbilleder defineres som et billede af landsholdsspillere, der optræder i grupper af min. fem (5) landsholdsspillere. Brugen af spillere skal dog altid signalere holdet og været varieret i sin brug af spillere. Derfor er der, for så vidt angår...
	Sponsors brug af holdbilleder skal således generelt og ift. den konkrete kampagne anvende spillerne varieret og ligeligt i størst mulige omfang. Derudover må ingen spillere være markant synligt fremhævet på bekostning af resten af gruppen af spillere.
	Dog tillades det, at individuelt sponsoreret spillere af landsholdets udstyrssponsor godt må fremhæves, eksempelvis ved at stå i midten af gruppen, der er opstillet i en V-formation eller tilsvarende, hvis dette er aftalt i spillerens individuelle aft...
	13.13 Det anerkendes, at de enkelte sponsorer kan have forskellige behov for holdbilleder til deres markedsføring på bl.a. sociale medier, hvorfor et holdbillede kan sammensættes som en kollage af individuelle billeder (still - billeder og / eller akt...
	Fordelingen blandt de minimum fem (5) spillere på et holdbillede må så vidt muligt ikke indeholde en repræsentation på mere en 3/5 (60 %) af én bestemt kategori af spillere, eksempelvis mere end 60 % af de samme spillere med samme udstyrssponsor.
	Anvendelsen af landsholdstruppen i markedsføringstiltag for BD eller BD’s landsholdssponsorer skal respektere spillernes individuelle udstyrssponsor for så vidt angår ketsjer og sko.
	Særligt ved produktion af content til sociale medier (SoMe) gælder følgende bestemmelser:
	 Spillerne anvendes på billeder i eget tøj og med egne sponsorer: Ingen begrænsninger på antal af spillere, hverken ved optagelse af billeder eller video, idet det understreges, at sådan anvendelse alene kan bruges til lykønskninger og lignende ifm. ...
	 Spillerne anvendes af BD i landsholdstøj og med landsholdssponsorerne: Her skal ovenstående begrænsning på min. fem (5) spillere respekteres, som beskrevet ovenfor. Ved videooptagelse kan spillerne f.eks. i kampsituationer godt optræde enkeltvis ell...
	 Spillerne anvendes af BD’s sponsorer i landsholdstøj og med landsholdssponsorerne: Her skal ovenstående begrænsning på min. fem (5) spillere respekteres, som beskrevet ovenfor. Ved videooptagelse kan spillerne f.eks. i kampsituationer godt optræde e...
	Ved brug af billeder af spillerne i kampsituationer, kan spillerne godt optræde enkeltvis eller parvis, så længe det alene sker under et holdmesterskab eller anden landskampaktivitet, hvor sponsor ønsker spiller / spillerne tillykke med en sejr og sam...
	13.14 Forud for hver landskampsaktivitet tages der tillige et officielt holdbillede, hvor samtlige udtagne spillere deltager.
	13.15 BD skal sikre, at sponsorerne ved brug af holdbilleder i deres markedsføring altid tydeligt med skrift i iøjnefaldende størrelse og centralt placeret på billedet øverst eller nederst anvender formuleringen ”officiel partner / sponsor til det nat...
	13.16 Al anden brug af spillerne på holdbilleder skal aftales konkret BD og BSPF imellem. I forbindelse med indgåelse af sponsoraftaler og fornyelser heraf forpligtiger BD sig til at informere sponsoren om indholdet af pkt. 12 og 13 i Landsholdsaftalen.
	13.17 Med forbehold for pkt. 12 kan ingen spillere som udgangspunkt undtages fra medvirken i de i Landsholdsaftalen oplistede presse-, medie- og sponsorarrangementer samt events. BD har dog ingen intentioner om at bruge spillere med individuelle egne ...
	13.18 Fotos m.v.
	13.18.1 Det er aftalt, at der i forbindelse med fotografering til det officielle landsholdsholdbillede kan fremstilles officielle autografkort til gratis uddeling i rimeligt omfang.
	13.18.2 Landsholdstruppen anerkender, at det er helt naturligt og udenfor BD’s rækkevidde, at aviser og magasiner bringer reportagebilleder fra landholdsaktiviteter.
	13.18.3 Landsholdstruppen anerkender, at det er helt naturligt at et sponsorat typisk vil have behov for at anvende holdbilleder af spillerne for at opnå den ønskede kommercielle markedsføringsværdi. Sponsorernes ret er dog begrænset til følgende;
	13.18.4 BD’s udstyrssponsor må alene bruge holdbilleder til generel markedsføring af sine aktiviteter, eksempelvis som roll – ups og dekoration mm. på salgsstande, i sine kataloger, brochurer mm., på internettet, egne websites og social medier så læng...
	13.18.5 BD’s øvrige landsholdssponsorer må alene bruge holdbilleder til generel markedsføring af sine aktiviteter og brand, eksempelvis som roll – ups og dekoration på salgsstande, i sine kataloger, brochurer, produktbeskrivelser, annoncer mm. på inte...
	Al anden kommerciel udnyttelse af holdbilledet er ikke tilladt.
	13.18.6 BD kan til promovering af egne events og arrangementer (Denmark Open og lignende internationale turneringer på dansk grund samt Danske Mesterskaber og lignende nationale turneringer) i form af plakater, programmer, brochurer, magasiner osv., a...
	13.18.7 Anvendelsen af spillerne som landsholdsspillere til promoveringen nævnt i pkt. 13.18.6 skal være varieret og signalere holdet, samt følge samme principper som beskrevet i pkt. 13.12, så længe der er tale om anvendelse af spillerne i landsholds...
	13.18.8 BD kan endvidere, uden betaling af noget vederlag, anvende billeder med navn til trænings- og instruktionsmaterialer, og kan sælge dette materiale til undervisningsbrug.
	13.18.9 BD er berettiget til at anvende Spillernes navn, billede, med videre i historiske sammenhænge som årsskrifter (både trykte og digitale) og lignende uden tidsmæssig begrænsning.
	13.18.10 Alle former for kommerciel anvendelse af Spillernes immaterielle rettigheder, når disse er knyttet sammen med forbundets logo, navn eller dragt, skal af BD aftales skriftligt med BSPF, når brugen heraf ligger udenfor Landsholdsaftalens rammer...
	13.18.11 De immaterielle rettigheder knyttet til Spillernes navn og billeder, der ikke er overdraget til BD iht. denne Landsholdsaftale tilkommer Spillerne selv med de begrænsninger, der fremgår af 13.18.12.
	13.18.12 Landsholdsspillernes personlige sponsoraftaler, der overholder det generelle vilkår i pkt. 12.2.1 accepteres af BD under forudsætning af, at Spillerne ikke medvirker til reklametiltag, hvor Spillerne optræder eller fremtræder på en måde, der ...
	13.18.13 Derudover kan spillere i landsholdstruppen, efter forudgående skriftlig godkendelse af BD, vederlagsfrit benytte det officielle holdbillede samt øvrige landsholdsbilleder, så længe disse anvendes i uredigeret form.
	13.18.14 Det er endvidere aftalt, at fotografer til almindelig journalistisk redaktionel brug, får mulighed for at optage fotos før, under og efter kampe og i forbindelse med træningssammenhænge, men disse fotos må alene anvendes i forbindelse med alm...
	13.18.15 Anvendelse af billedmateriale, hvor Spillerne er iført BD’s landsholdstøj må alene finde sted i de ovenfor nævnte sammenhænge, og BD og BSPF er enige om i fællesskab at forfølge ikke tilladte anvendelser.

	13.19 Videooptagelser
	13.19.1 Landsholdstruppen medvirker positivt ved de af BD arrangerede optagelser af contentvideoer, maksimalt 4 styk a. 10 minutters varighed pr. spiller pr. år. Spillerne accepterer samtidigt, at sponsorerne har adgang til at redigere i råmaterialet,...
	13.19.2 Én af content – videoerne vil blive optaget med spillerne i landsholdstøj med landsholdssponsorerne påtrykt. De øvrige videoer vil blive optaget med spillerne i eget individuelt sponsoreret tøj. Mindst fem (5) spillere skal medvirke i en given...
	13.19.3 Anvendelsen af landsholdstruppen i markedsføringstiltag for BD eller BD’s landsholdssponsorer skal respektere spillernes individuelle udstyrssponsor for så vidt angår ketsjer og sko.
	13.19.4 Optagelserne arrangeres under hensyntagen til spillernes trænings- og kampaktiviteter. BD dækker alle udgifter ved deltagelsen.

	13.20 TV-optagelser
	13.20.1 BD besidder retten til at lade foretage TV-optagelser i landsholdssammenhæng, herunder således såvel i træningssammenhæng som før, under og efter kampene. TV-optagelserne kan bruges ubegrænset i almindelig redaktionel sammenhæng, f.eks. ved ud...
	13.20.2 BD anerkender, at spillerne har retten til eget billede - også i relation til TV-optagelser, og at der derfor skal være aftaler om benyttelse af billederne i al anden sammenhæng end oven for nævnt. Der må således ikke ske anden elektronisk kom...
	13.20.3 BD kan endvidere - uden betaling af noget vederlag - anvende optagelserne til videobånd til trænings- og instruktionsbrug i BD, og må sælges, dog ikke med kommercielt øjemed. BD skal fremlægge materiale såfremt der fremsættes ønske herom i sam...

	13.21 Godkendelse af billeder og videoer
	13.21.1 Eksempler på de af parterne og samarbejdsudvalget godkendte og ikke – godkendte anvendelser af billeder, videoer mm., fremgår af eksempelbanken, jf. Landsholdsaftalens bilag 6. Eksempelbanken er udarbejdet i enighed mellem Parterne og er gælde...
	Hver gang partnerne bliver bekendt med ny brug af billeder og videoer mm., fremsendes de til gensidig godkendelse indenfor otte (8) dage, hvorefter eksempelbanken (bilag 6) opdateres.


	14. Andel af sponsorindtægter og andre indtægter
	14.1 BD forestår salgsarbejdet for alle fælleskommercielle landsholdsprodukter i medfør af denne aftale. I bilag 2 er der oplistet, hvilke produkter i relation til spilledragten, der umiddelbart kan sælges. Yderligere produkter skal aftales nærmere i ...
	14.2 Nettoindtægten (kontraktsum fratrukket direkte salgsrelaterede omkostninger jf. bilag 4) fra BD’s salg af aftale med udstyrssponsor for landsholdet skal fordeles med 35 % til BD og 65 % til Spillerpuljen.
	Når BD’s aftale med udstyrssponsor skal genforhandles, er det aftalt, at denne forhandling drøftes og forberedes i samarbejdsudvalget. Det skal på denne måde sikres, at salget af landsholdets udstyrssponsorat optimeres bedst muligt samt, at aftalen er...
	BSPF udpeger i den forbindelse en primær kommunikator, der løbende holdes orienteret af BD’s direktør, således at personen er i stand til at drøfte forhandlingerne med BD’s direktør. Når en sponsoraftale er indgået, skal BD orientere BSPF om indholdet...
	Nettoindtægten (kontraktsum fratrukket direkte salgsrelaterede omkostninger) fra BD’s salg af reklamepladserne på landsholdstøjet, andre sponsorater vedrørende landsholdet, og andre konkrete reklamefremstød med landsholdsspillere fordeles med 35 % til...
	14.3 I forhold til salg af reklamepladser på landsholdstøjet er der enighed om, at de i bilag 2 anførte minimumsbeløb pr. reklameplads som udgangspunkt er gældende. Ingen af parterne kan modsætte sig sponsoraftaler, hvor de anførte minimumsbeløb opnås...

	15. Spillerpuljen
	15.1 BD anerkender landsholdsspillernes ret til at lade deres rettigheder forvaltes i Spillerpuljen. BD anerkender ligeledes spillernes ret til at anvise, at spillernes indtægter i tilknytning til landsholdet indgår i og fordeles via spillerpuljen. En...
	15.2 Spillerne fastsætter selv i samarbejde med BSPF retningslinjerne for administrationen og fordelingen af de indkomne indtægter, idet BSPF herved over for BD bekræfter at være forpligtet til at fordele de indtægter, der tilflyder spillerpuljen i he...
	15.3 Ved fordelingen af spillerpuljens indtægter må der ikke ske forskelsbehandling i det omfang, der er spillere, der måtte vælge ikke at være medlem af BSPF. BSPF er således forpligtet til at involvere også ikke-medlemmer i fuldt omfang i forbindels...
	15.4 BSPF orienterer BD skriftligt om spillerpuljen, herunder regnskab, fordelingsnøgle og rapportering om udbetalingerne til hver enkelt spiller, som BD kun kan anvende til internt brug. Enhver videregivelse til tredjemand, herunder pressen, forudsæt...
	15.5 BSPF har i forhold til BD påtaget sig det fulde ansvar for administrationen, fordelingen og udbetalingen af de beløb, der udbetales til spillerpuljen i medfør af denne aftale – herunder også oplysningsforpligtelserne og eventuelle indeholdelsesfo...
	15.6 Af opgørelsen til spillerne ved årets afslutning fremgår BSPF administrationshonorar i beløb som andel af Spillerpuljens samlede indtægter (og den enkelte spillers udbetaling).
	15.7 BD skal løbende informeres om BSPF vedtægter med videre - herunder særligt hvem der i BSPF er bemyndiget til at modtage udbetalingerne til spillerpuljen.

	D.  FORNYELSE, OPSIGELSE OG MISLIGHOLDELSE
	16. MISLIGHOLDELSE
	16.1 Mellem BD og spiller
	16.1.1 Såfremt en af parterne finder, at en misligholdelse af Landsholdsaftalen har fundet sted imellem BD og spiller/spillerne forsøges dette løst ud fra følgende prioriterede rækkefølge:
	16.1.1.1 Imellem de involverede parter.
	16.1.1.2 Ved hjælp af samarbejdsudvalget.
	16.1.1.3 Ved hjælp af Danmarks Idræts Forbund (DIF) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i en kombineret mæglerfunktion.

	16.1.2 Ved brud på BD’s love eller BD’s generelle forhold i en grad, der kræver en behandling i henhold til forbundets love, kan såvel spiller som BD’s sportslig ledelse (sportschef og cheflandstræner) fremføre sin sag for BD’s disciplinærudvalg.
	16.1.3 Løses tvisten ikke efter ovennævnte finder pkt. 19.2 og 19.3 anvendelse.

	16.2 Mellem BD og BSPF
	16.2.1 Såfremt en af parterne væsentlig misligholder Landsholdsaftalen, er den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve aftalen.
	16.2.2 Såfremt en af parterne ønsker at påberåbe sig væsentlig misligholdelse, skal dette ske skriftligt. En ikke væsentlig misligholdelse betragtes som væsentlig, såfremt den misligholdende part ikke "retter for sig" efter skriftlig opfordring hertil...
	16.2.3 BD og BSPF erklærer dog, at man i videst muligt omfang vil søge at bilægge uoverensstemmelser forligsmæssigt og uden at medierne inddrages.
	16.2.4 Løses tvisten ikke efter ovennævnte finder pkt. 19.2 og 19.3 anvendelse.


	17. OPSIGELSE AF Landsholdsaftalen
	17.1 Landsholdsaftalen kan i aftaleperioden af begge parter opsiges skriftligt med varsel på seks (6) måneder til udgangen af en måned. Landsholdsaftalen kan dog tidligst opsiges til ophør den 31.12.2020.
	17.2 Ved ophør af aftalen følger det, at BD samtidig mister samtlige rettigheder til spillernes immaterielle rettigheder efter denne aftale jf. dog pkt. 13.3. Ligeledes mister spillerne samtlige rettigheder til BD’s immaterielle rettigheder efter denn...

	18. Fornyelse af aftalen
	18.1 Ved opsigelse af aftalen forpligter parterne sig til at genforhandle aftalen loyalt.
	18.2 Forhandlinger om indgåelse af en ny aftale indledes senest 24 måneder forud for nærværende aftales udløbsdato uanset om aftalen forinden er opsagt.
	18.3 Forhandlinger om ny kollektiv aftale tilstræbes afsluttet senest 6 måneder før nærværende aftales sidste gyldighedsdato.
	18.4 I forbindelse med genforhandling af aftalen, hvad enten en sådan forhandling sker i forbindelse med udløb eller på et andet tidspunkt, anerkender BD, at forhandlingerne finder sted med BSPF.

	19. Tvister
	19.1 Parterne er enige om, at enhver tvist skal søges løst i mindelighed. Begge parter kan til enhver tid inddrage sine hovedorganisationer (DIF og FH) i forhandlingsmøder, samarbejdsudvalgsmøder mv, samt med henblik på drøftelser i øvrigt.
	19.2 Tvister, der ikke kan løses forligsmæssigt skal søges indbragt for DIF's Appeludvalg, som frivillig voldgift. Hvis dette udvalg ikke vil behandle tvisten skal denne afgøres efter "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". ...
	19.3 Hvad angår tvister mellem BD og BSPF, der alene vedrører parternes brug af de immaterielle rettigheder reguleret af Landsholdsaftalen kapitel 12 og 13, gælder følgende særlige tvistløsningsmodel, der har forrang for pkt. 19.2. Parterne udpeger i ...
	Er parterne ikke enige om udpegningen senest 14 dage efter, at der fra én part er fremkommet anmodning om anvendelse af konfliktløsningen i dette pkt. 19.3, kan hver part anmode Voldgiftsinstituttet om at udpege opmanden.
	Opmanden skal endelig og bindende afgøre tvisten efter Voldgiftsinstituttets regler om forenklet voldgift som er gældende på tidspunktet for anmodningen om konfliktløsning. Reglerne tilpasses i nødvendigt omfang under hensyntagen til, at tvisten ikke ...
	Bilag 1: Rejsepolitik for spillere i BD regi i forbindelse med rejser ved turneringer
	Individuelle turneringer
	Mulighed for egen rejseplan og business for egen regning, med godkendt ankomstdag af hovedtræner.
	Mulighed for enkeltværelse for egen regning.
	Mulighed for andet hotel.
	Mulighed for overnattende familie/venner på samme hotel – på spillerens ansvar.
	Overvejelser omkring booking af hotel:
	Som udgangspunkt bor BD staben på et officielt hotel pga. transport, adgang til referee etc.
	Alternativt hotel kun i særtilfælde og kun, hvis alternativt hotel er i nærheden af et officielt hotel.
	Spilleren er selv ansvarlig for alt logistik (transport til hal, fys. behandling, videomøder etc.), hvis ophold på andet hotel end BD staben.
	Valg af hotel forventes baseret på optimal forberedelse, frem for komfort. Følgende elementer skal overvejes: Hygiejne, morgenmad, fitness, transport, video, fys. behandling etc.
	Individuelle mesterskaber (EM og VM)
	Mulighed for individuel rejseplan og business for egen regning, med godkendt ankomstdag af SLT.
	Rejsen skal være booket igennem HRC pga. sponsoraftale!
	Ved VM planlægges der hjemrejser på forskellige dage, fordelt på forskellige spillere. Der bookes hotel svarende til det planlagte ophold for hver enkelt spiller.
	I tilfælde af, at en spiller må forlænge sit ophold ud over det planlagte pga. fortsat deltagelse i VM, vil BD betale for de yderligere udgifter til hotel og ny flybillet.
	I tilfælde af, at en spiller ønsker at rejse hjem før planlagt hjemrejse (både EM og VM), vil udgifter til ny flybillet være dækket af spilleren selv. Hjemrejse først mulig, efter mesterskabet er evalueret i samarbejde med hovedtræner.
	Mulighed for enkeltværelse
	Ved VM medfører 5/8-seeding BD finansiering af enkeltværelser. Lavere seedning medfører fuld spillerfinansiering af enkeltværelser (forskel mellem enkelt/dobbeltværelse).
	BD finansiering op til budget for VM – herefter medfinansiering fra spiller.
	Ved EM vil der være fuld spillerfinansiering af enkeltværelser (forskel mellem enkelt/dobbeltværelse).
	Ikke mulighed for andet hotel
	Mulighed for overnattende familie/venner på samme hotel
	JA til EM (andet værelse) som pilotprojekt. Spillerens ansvar, at det ikke kompromitterer spillerens/makkers/øvrige spilleres forberedelser. Dialog med træner/makker inden beslutning.
	NEJ til VM.
	Hold mesterskaber (hold EM og hold VM)
	Mulighed for business for egen regning, men med samme fly!
	Rejsen skal være booket igennem HRC pga. sponsoraftale!
	Mulighed for enkeltværelse
	Ved VM medfører 3/4-seeding BD finansiering af enkeltværelser. Mulighed for ændring, hvis sportslig vurdering er, at DK har medaljemulighed. Lavere seedning medfører fuld spillerfinansiering af enkeltværelser (forskel mellem enkelt/dobbeltværelse).
	BD finansiering op til budget for VM – herefter medfinansiering fra spiller.
	Ved EM vil der være fuld spillerfinansiering af enkeltværelser (forskel mellem enkelt/dobbeltværelse).
	Ikke mulighed for andet hotel.
	Ikke mulighed for overnattende familie/venner på samme hotel.
	Bilag 2: Aktivitetsoversigt internationale holdmesterskaber
	Bilag 3: Erklæring vedrørende
	KOLLEKTIV LANDSHOLDSAFTALE
	Erklæring til underskrivelse vedrørende den kollektive landsholdsaftale mellem Badminton Danmark og BSPF på vegne af Spillertruppen.
	Undertegnede …………………………….. bekræfter herved, at jeg har modtaget og læst Landsholdsaftalen mellem Badminton Danmark og BSPF på vegne af Spillertruppen.
	Jeg forstår, at Landsholdsaftalen er aftalt mellem Badminton Danmark og BSPF og derfor er gældende for min deltagelse i BD’s Landsholdstrup.
	Jeg forstår, at Landsholdsaftalen indebærer, at mine personlige sponsorater ikke på nogen måde må forhindre mig i at stille op i den landskampsbeklædning og med de reklamer eller medvirke i sponsorarrangementer, der er aftalt i fællesskab i henhold ti...
	, den         /       - 20
	…………………………………………………….
	(Underskrift)
	Bilag 4: Direkte salgsrelateret omkostninger.
	Salgsprovisioner til ekstern agent / konsulent.
	Rejseomkostninger relateret til landsholdssponsorater.
	Flybilletter
	Hotel & ophold
	Øvrig transport på rejsen
	Repræsentation overfor sponsorerne
	Produktion af salgsmaterialer, der alene vedrører landsholdssponsorater.
	Omkostninger til lokaler og møderum eksternt Idrættens Hus.
	Forinden afholdelsen af omkostninger som nævnt i dette Bilag 4, forpligtiger BD sig til at finde det økonomisk bedste tilbud under hensyntagen til bl.a. samlet rejsetid, tidspunkt for bestilling af rejsen mm.
	BD vil løbende informere BSPF om afholdelse af omkostninger i medfør af det aftalt i Bilag 4. Hertil kommer, at BD primo december er BD forpligtiget til at fremsende en samlet opgørelse og specifikation ift. rejse og formål, over de afholdte salgsrela...
	Er der tale om salgsrelateret omkostninger, som ikke udelukkende vedrører salg af landsholdssponsorater men også andre af BD’s sponsorer, er det aftalt at sådanne omkostninger kan indgå i beregningen af de direkte salgsrelaterede omkostninger forbunde...
	Bilag 5: Overordnede principper og retningslinjer for deltagelse på det Nationale Elite Træningscenter i Brøndby og tilhørende eliteprogram.
	Badminton Danmarks eliteprogram er noget unikt i dansk idrætshistorie. Igennem mere end 30 år har det kontinuerligt produceret verdensklassespillere, der har vundet medaljer til Danmark ved EM, VM og OL. Badminton Danmarks eliteprogram er således noge...
	Med udgangspunkt i værdierne for Badminton Danmarks eliteprogram følger her en nøjere beskrivelse af forventningerne til gensidigt godt samarbejde mellem spillerne i eliteprogrammet og den sportslige ledelse. Samt procedurer til løsning af konflikter ...
	I efteråret 2017 besluttede spillere og ledelse sig for, at følgende værdier skulle gælder for samarbejdet på det Nationale Trænings Center (NTC):
	Glæde
	Vi tror på, at glæden til badminton spillet skal være en bærende motivation for at spille badminton på eliteplan og for at skabe resultater
	Vi ønsker at have et miljø på NTC, som er målrettet og kompetitivt, og samtidigt præget af positiv energi og godt humør
	Vi tror på, at gode tillidsfulde relationer er afgørende for trivsel, samarbejde, udvikling og resultater, og vi håndterer uenigheder og konflikter i dialog uden at blive personlige
	Samarbejde
	Vi hjælper og samarbejder med hinanden mod et større fælles mål – OS MOD VERDEN!
	Vi bidrager alle til vores træningssamarbejde -sportsligt og menneskeligt – til gavn for os alle
	Vi prioriterer sportsligt og gør forskel på spillere, men aldrig på mennesker. Og altid inden for rammerne af vores fællesskab
	Kvalitet
	Vi stiller krav til hinanden til træning – indsatsen i træningen skal være i ”verdensklasse” i relation til fokus, tempo, timing og intensitet
	Vi er seriøse og professionelle og har høje standarder for vores egen indsats
	Vi mener, at viden og dokumenteret erfaring er vigtigt, løse antagelser er ikke godt nok
	Udvikling
	Vi tror på, at kontinuerlig udvikling er nødvendig for at opretholde verdensklasse
	Vi søger og har vilje og mod til at lære nyt og afprøve nye måder at gøre tingene på
	Vi tror på, at resultatet afhænger af processen. Udvikling = læring. Feedback, evaluering og refleksion er derfor afgørende for udvikling
	Vi prioriterer sportslig udvikling, men også udvikling af personlige og sociale kompetencer
	Dedikation
	Vi er engagerede og tager ansvar for egen udvikling.
	Vi har viljen til at fighte modgang og magelighed og er villige til at arbejde stenhårdt for at blive den bedste vi kan blive
	Vi prioriterer badminton højest, men med forståelse for den enkeltes samlede livssituation
	Værdierne udgør et ”kompas” for adfærd og handlinger på NTC i Brøndby for både spillere og den sportslige ledelse. De angiver derfor også i udstrakt grad de overordnede gensidige forventninger til samarbejdet på NTC og det som spillere og den sportsli...
	I tillæg hertil samt følger her en mere konkret beskrivelse af gensidige forventninger til adfærd i relation til den daglige ”drift” og samarbejde på NTC:
	Træning:
	Spillerne deltager fuldt ud i træningstilbuddet på NTC i Brøndby eller i henhold til den individuel trænings- og turneringsplan.
	Spillerne indgår i et tæt samarbejde med hovedtræneren om planlægning og gennemførelse af træning og øvrige forberedelser til kamppræstationer.
	Spillerne og hovedtræneren aftaler ugentlige trænings- og kampaktiviteter i forhold til spillerens øvrige ugentlige aktiviteter, herunder træningsaktiviteter gennemført eksternt til eliteprogrammet.
	Spillerne informerer de ansvarlige trænere om træningsenheder, der afviger i forhold til det aftalte.
	Spillerne 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.
	Spillerne gennemfører fysisk træning og har program for den fysiske træning, som evalueres og justeres løbende i forhold til en prioriteret turneringsplan.
	Spillerne anvender den nødvendige testning til at vurdere træningsplanerne, præstationsniveau og udviklingspotentiale.
	Kendte afbud til planlagte træninger, møder og lignende meddeles med begrundelse i god tid forud. Akutte afbud meddeles til den ansvarlige træner eller mødeleder hurtigst muligt.
	Sprog og adfærd på NTC:
	I et elitært miljø befolket af mennesker med store drømme, høje ambitioner og stor personlighed, vil det ikke kunne undgås, at der af og til opstår ”intense” situationer, hvor temperamentet ”kommer til udtryk”. Det skal alle aktører på NETC– både spil...
	Samtidigt er det vigtigt at understrege, at denne præmis ikke giver nogle ”frit lejde” til at overfuse hverken spillere eller trænere. Grundlæggende skal man behandle og tale til andre, som man ønsker, at andre gør til én selv! Også i ophedede situati...
	Trænerne har det mandat, at kunne sende en spiller hjem fra træning, hvis de vurderer, at spilleren har overtrådt den rimelige adfærd og sprog som kan forventes i alle situationer.
	Procedure ved konflikter:
	Alle konflikter både på træning og i øvrigt forsøges løst via dialog mellem de involverede parter og alle parter skal indgå i denne proces med ønske om at finde en løsning på konflikten.
	Hvis en ”konflikt” mellem en spiller og træner ikke kan løses via dialog, skal sportschefen inddrages som mediator i konflikten. Handler konflikten om sportschefen inddrages BD´s direktør.


