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Landsholdsuniform
Beskrivelse
Uniformssættet består af et træningssæt med Dansk Skytte Unions og partneres logoer, samt en
T‐shirt med samme tryk som træningsjakken.
Regler for brug
Uniformssættet er Dansk Skytte Unions officielle beklædning ved ved World Cups, Europa Cups,
NM, EM og VM. Sættet skal bæres ved ind‐ og udmarch, præmieceremonier, pressekonferencer
o.lign. Uniformssættet må ikke bæres i private sammenhænge eller ved klubtræninger/‐stævner,
men udelukkende til ovenstående.
Udlevering
Uniformssættet udleveres til alle deltagere ved World Cups, Europa Cups, NM, EM og VM. Ved OL
gælder særlige regler og der udleveres specielt OL‐tøj via DIF.
Uniformssættet udleveres af sportschefen, eller efter aftale med denne, af delegationslederen ved
stævnet. Det er i alle tilfælde delegationslederen, der er ansvarlig for at alle skytter, der
repræsenterer Danmark, er udstyret med et uniformssæt.
Tilkøb
Hele uniformssættet udleveres til ejendom i én størrelse. Såfremt der ønskes forskellig størrelse
på uniformsdelene, skal et helt sæt tilkøbes. Det ekstra sæt erhverves for kostpris. Landsholds‐
uniformen sælges kun til landsholdsskytter, når der er tale om en ekstra uniform i en ny størrelse.
Udskiftning af landsholdsuniform
Hvis landsholdsuniformen er blevet meget slidt, eller der er anden velbegrundet årsag til, at den
bør udskiftes, kan dette kun ske ved at landsholdsskytten henvender sig til sportschefen.
Bestilling
Kun sportschefen og sektionslederne kan bestille uniformssæt ved DSkyU. Bestilling skal ske til
bestyrelsens ansvarlige på opgaven, som godkender alle bestillinger.

Unionsuniform
Beskrivelse
Unionsuniformen er samme model som Landsholdsuniformen. Den adskiller sig ved de tryk, der
påføres.
Regler for brug
Uniformssættet er Dansk Skytte Unions officielle beklædning ved stævner og skal bæres ved ind‐
og udmarch, præmieceremonier, pressekonferencer o.lign. Uniformssættet må bruges i private
sammenhænge, ved klubtræninger/‐stævner mv.
Bestilling
Uniformsdelene bestilles og betales via webbutikken på DSkyUs hjemmeside.

Træneruniform
Beskrivelse
Træneruniformen er samme model som Landsholdsuniformen. Den adskiller sig ved de tryk, der
påføres.

Generelt
Supplerende beklædning
Det anbefales at supplerende uniformsbeklædning ved stævner er fra samme kollektion som
træningssættet. Beklædning skal være i røde og sorte farver og uden dominerende logo eller print.
Sponsoreksponering
Eksponering af sponsorer skal i alle tilfælde følge DSkyUs reglement på området.
Uniformssættets beklædningsdele må ikke påføres sponsorlogoer eller print/broderi af anden art.
For OL gælder særlige regler, som er beskrevet i kapitel 4 i ISSFs regelbog, under "ISSF Eligibility
and Sponsorship Rules".
Sektionslogoer
Sektioner under DSkyU kan påføre eget logo på uniformer, så længe DSkyUs logo står alene og
fremtræder størst. Et sektionslogo kan således placeres på modsatte bryst, på ærmet el.lign.
Udgifterne hertil er DSkyU uvedkommende.

