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L A N D S H O L D S A F T A L E 

1. Baggrund 

Som landsholdssvømmer har man en fantastisk mulighed for at jagte sin drøm om at blive en af 

verdens bedste. Det kan give unikke oplevelser og udvikle personlige kompetencer, man kan 

bruge resten af livet. Vejen til toppen af International High Performance svømning er uden 

genveje, og det er et aktivt tilvalg at være landsholdssvømmer. Som landsholdssvømmer kan 

man gribe muligheden og gå målrettet efter drømmen sammen med det landshold, man er 

udtaget til og i respekt for de klubber og partnere, der står bag landsholdene.  

Dansk Svømmeunions landsholdsarbejde støtter danske talenter og Internationale High 

Performance svømmere for at skabe de bedst mulige vilkår for, at danske svømmere kan opnå 

deres ambitioner om sportslige resultater på internationalt niveau.  

Grundlaget for landsholdsarbejdet er en samarbejdsaftale mellem Dansk Svømmeunion og 

Team Danmark, som indeholder en betydelig faglig og økonomisk støtte til landsholdene. 

Blandt andet til landsholdenes aktiviteter og det team af mennesker, der er omkring 

landsholdssvømmerne.  

Herudover har Dansk Svømmeunion en række partnere, der alle bidrager økonomisk til, at 

Unionen kan have et landsholdssetup, og til at Unionen kan opretholde et troværdigt 

landsholdsarbejde, der er økonomisk bæredygtig på både kort og lang sigt.  

2. Formål  

Formålet med landsholdsaftalen er at afstemme de forventningerne, der er til svømmere, som 

er udtaget til et af Dansk Svømmeunions landshold.    

3. Forventninger  

Som svømmer på et af Dansk Svømmeunions landshold er forventningerne til dig:  

• at du bidrager positivt til at fastholde og videreudvikle landsholdenes og 

landsholdssvømmernes trænings- og præstationsmiljøer. 

• at du efterlever landsholdets værdikompas ”Et hold, et mål”, normerne i ”Etisk Kodeks 

for Dansk Konkurrenceidræt” og dansk svømmeunions øvrige politikker 

(https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Viden-og-kompetence/Generelle-politikker-i-

Sportsafdelingen/). 

• at du benytter det udleverede landsholdstøj i alle officielle sammenhænge 

(landsholdsaktiviteter, presseoptrædende og sociale medier) som beskrevet i den til 

enhver tid gældende dresscode og opfylder bestemmelserne for deltagelse på 

svømmelandshold i forhold til beklædning.  

• at du medvirker positivt ved unionens eller sponsorers/partneres arrangementer og 

kampagner på hjemmesider og via sociale medier som ambassadør for Dansk 

Svømmeunions landshold. Medvirken koordineres i samarbejde med Dansk 

Svømmeunions sportslige ledelse.  
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• at du deltager på pressemøder og bidrager til andet mediearbejde (interviews, opslag på 

sociale medier og lignende) i forbindelse med landsholdsaktiviteter.  

• at du overholder antidopingregler – såvel nationale som internationale. Herunder at 

opdatere Whereabouts, hvis du er forpligtet til dette af dopingmyndighederne. 

• at du respekterer din pligt til at informere den sportslige ledelse om væsentlige forhold 

på landsholdene, der har betydning for din og de øvrige landsholdssvømmeres 

sportslige udvikling og trivsel.   

• at du holder dine informationer på www.minside.teamdanmark.dk  og 

www.mit.svoem.org  ajourførte. 

4. Kommercielle forhold 

Dansk Svømmeunion ejer de kommercielle rettigheder (sponsorater, reklamer, medierettigheder 

m.v.) til alle landsholdene, mens Danmarks Idrætsforbund, som National Olympisk Komite, ejer 

de kommercielle rettigheder i alle forhold, der vedrører de Olympiske Lege.  

5. Ophør 

Landsholdsaftalen ophører uden yderligere varsel ved udgangen af landsholdenes sportslige 

sæson (1. september til 31. august).  

 

Begge parter kan desuden bringe aftalen til ophør i løbet af landsholdenes sportslige sæsonen, 

herunder men ikke begrænset til årsager som afbud til landshold, afslutning af karriere eller hvis 

forventningerne for landsholdsarbejdet (se afsnit 3) ikke kan indfris. Ophør af aftale i sæsonen 

skal ske skriftlig. 

 

6. Tiltrædelse 

Landsholdsaftalen udleveres i forbindelse med udtagelse til et af Dansk Svømmeunions 

landshold. Aftalen er en forudsætning for deltagelse på landsholdene og træder i kraft ved 

underskrivelsen.   

   

   
Dato  Navne Navnesen   Dato   Lars Green Bach,  

Sportschef Dansk Svømmeunion 
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