REGLER OGRETNINGSLINfER GÆLDENDE FOR ALLE
LAI\DSIIOLDSAIilTVTTETER I]NDER DSIr'S ELITEIIDVALG
under DSF, udviser en
Selvom det er en naturlig forventring at deltagere i diverse landsholdsaktiviteter
for vores sport, må det
seriøs holdning og opfør;1 og derded ug.r.r--lLorodeller og ambassadører
dewærre også-erkendes at det ilke altid forløber som ønsket'
opstille et
Derfor har DSFs eliteudvalg besluttet atfølgeen ræk&e andre D.I.-F. specialforb$d, 99
i
for
deltagelse
ditto,
Forbunds
Afletik
.egersætlretni"g.ri"ie., meiudgangspunkt lDansk
landsholds aktiviteter under DS F.

ALKOHOL OG EIIFORISEREI{DE STOTTER:
hvor alkoholindtagelse
Nedenstående retringslinier skal ses i lyset a! at der har været flere fortilfælde
bruger DSF mange ponge
har været til gene for atleter som endnu ikke har været i konkurrence. Desuden
rimeligfoed forvente'
med
også
på troirrg.rldirrg., og intemationale mesterskaber. Og OSI ka1 derfor
åg foilan;e at det år sporte, som er i højsædet ved disse lejligheder.

1.

Ved tæningssamlinger er det uacceptabelt at indtage alkohol.

2.

at
Ved deltagelse i intemationale mesterskaber og landskampe er det uaccepøbelt
indtage alkohol før sidste løfter er .færdig med knmkurrencen.
til aknindelig sund fornuft, acceptabel'
Herede,
",
Dette gælder såvel atleter som trænere'

uko@s-yntagen

3. Euforiserende s&offer er forbudti alle sammenhænge og funktioner4. Hvis man som atlet eller fiæner, overhæder
vurdere ens fremtidige tilknynring

til

ovenstående regler,
aktiviteter'
pågældende
de

vil eliteudvalget

man som udgangspunkt,
Hvis man som aktiv overtræder ovenstående regler ved en DSF aktivitet, vil
det kommende ar, ikfte blive udtaget til landshold eller bruttolandshold.

i

SENGETIDER:
præstere optimab hvis laoppen
Nedenstående retringslinier skal ses i lyset af, at man ilt<e kan tr-æne og
ikke får dennødven&ge restihrtion. Detvil bl.a. sige minimum 8-10 timers søvn'

l.

Ved deltagelse i DSF ffæningssamlinger, samt ved deltagelse i intemationale
går til ro senest k1
mesterskaber og landskampå et der Jn khr forvenming om, at man

2330.

eller foretager
Detie gælder også, hvis man eksempelvis går ud for at spise, i biografen
sig andetuden for tæningslejren

jndsti[ing til og prioritering
Hvis man overtræder ovenstående, vil det indgå i en samlet vurdering af ens
i træningssamlinger'
deltagelse
af st,nkeløft. Det får dermed konsåkvenser foiudtagelser til landshold og

