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AVTALE MELLOM 
…. (KLUBBEN) 

OG 
….. (UTØVER) 

 
 
 
1. FORMÅL 
 
Klubbens formål er å drive idrett organisert av Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF) og Norges Kamsportforbund (NKF).  
 
Denne avtalen har som formål å avklare partenes forventninger, herunder partenes 
rettigheter og forpliktelser, hva gjelder Klubbens elitesatsning på Team … (navn på Teamet).  
 
Avtalen statuerer ikke et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold mellom partene. 
 
2.  ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
I tillegg til denne avtalen er partene underlagt følgende idrettsorganisasjoners til enhver tid 
gjeldende bestemmelser: 
 

• Klubbens lover og regler 
• NKFs lover og regler 
• NIFs lover og regler 

 
Hver av partene har et selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med disse reglene.  
 
3.  AVTALENS VARIGHET OG OMFANG 
 
Avtalen gjelder fra den er signert av begge parter, og hver av partene har en gjensidig 
oppsigelsesfrist på en måned.   
 
4. PARTENES SPORTSLIGE FORPLIKTELSER 
 
4.1 Klubbens sportslige forpliktelser 
Klubben skal gi Utøveren et tilbud som ut fra Klubbens tilgjengelige ressurser er egnet til å 
oppnå de målsettinger som Klubben og Utøveren i fellesskap har satt. Klubben skal: 
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• Tilrettelegge for at Utøveren skal kunne gjennomføre den trenings- og 
konkurranseplanen som partene sammen har blitt enige om. Denne trenings- og 
konkurranseplanen (inkludert terminliste for konkurranser) fremgår av denne avtalens 
vedlegg 1.  

• Ha kvalifiserte trenere 
• Tilrettelegge adminsitrativt for toppidrettssatsing  
• Sørge for tilgjengelig kompetanse for råd og veiledning i forbindelse med bruk av 

kosthold og eventuelle medisinske preparater 
 
4.2 Utøvers sportslige forpliktelser  
 
4.2.1 Deltakelse i trening- og konkurranser, helsemessige forhold mv.  
Utøveren skal delta på Klubbens Team …., herunder: 
 

• Gjennomføre den trenings- og konkurranseplanen som følger av denne avtalens 
vedlegg 1, og ellers ha jevnlig kontakt med trener om utvikling av treningsarbeidet.    

• Utøver skal føre treningsdagbok dersom Klubben krever det. 
• Utøver skal snarest mulig melde fra til trener dersom skade eller sykdom hindrer 

gjennomføring av planlagte treninger eller konkurranser.  
 
4.2.2 Øvrige forhold 
Uttak til konkurranser mv. foretas av Klubben, og denne avtalen medfører ikke at Utøveren 
gis automatisk rett til å representere Klubben. Utøveren skal ikke uten forutgående skriftlig 
samtykke fra Klubben delta i arrangementer som kan komme i konflikt med arrangementer i 
regi av Klubben eller med partenes sportslige målsetning.   
 
Utøveren har plikt til å melde fra til ansvarlig person i Klubben dersom Utøveren ikke kan 
oppfylle forpliktelser etter denne avtale. Forfall skal meldes til ……….. (tittel) så snart Utøveren 
blir klar over at Utøveren ikke kan møte.  
 
4.2.3 Doping/rusmidler   
Utøveren er underlagt de til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonale 
dopingbestemmelser. Utøveren plikter å være kjent med disse bestemmelsene og forplikter 
seg til ikke å foreta handlinger eller opptre på en måte som innebærer brudd på nevnte 
bestemmelser. 
 
Utøverens bruk av medikamenter, kosttilskudd og medisinske metoder skal kun skje etter 
forutgående skriftlig godkjennelse av Klubben. 
 
Utøveren skal ta aktivt avstand fra bruk av dopingmidler. Utøveren skal tilstrebe en livsstil som 
er forenlig med Klubbens toppidrettssatsing. Utøveren skal videre avstå fra å føre en livsstil 
som kan ha negativ påvirkning på Utøverens trenings- og konkurranseaktivitet.  
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Utøveren skal aldri fremstå i beruset tilstand eller være påvirket av rusmidler i forbindelse 
med konkurranse, trening, treningssamlinger eller i andre forbindelser hvor Utøveren 
representerer Klubben.  
 
5. KLUBBENS ØKONOMISKE FORPLIKTELSER  
 
For Utøverens ytelser etter denne avtalen skal Klubben dekke Utøverens utgifter slik det 
fremgår av denne avtalens vedlegg 2.  I tillegg skal Klubben tegne de forsikringer som fremgår 
av denne avtalens vedlegg 2.   
 
6. MARKEDSRETTIGHETER  
 
Klubben eier samtlige markedsrettigheter som omfattes av Klubbens virksomhet, herunder 
også rett til å utnytte de økonomiske muligheter som ligger i de idrettsarrangementer Klubben 
har eiendomsretten til.  
 
Med «Klubbens virksomhet» menes i denne sammenhengen Utøverens deltagelse i 
konkurranser, samlinger, treninger og reiser i regi av Klubben og når Utøveren representerer 
Klubben i andre offisielle sammenhenger. Utøveren er forpliktet til å benytte Klubbens 
offisielle bekledning og utstyr i de perioder Utøveren representerer Klubben.  
 
Utøver innehar eiendomsretten til eget navn, bilde og signatur («image rights») innenfor de 
begrensninger som følger av NIFs regelverk, jf. NIFs lov § 14-4 (4) og § 14-5.  
 
Når Utøver ikke opptrer i regi av Klubben, er Utøver i sin «private sfære» og har full råderett 
over sine image rights, dog med de begrensninger som følger av NIFs lov § 14-5 (utøvers plikt 
til å medvirke i Klubbens markedsavtaler). Partene er enige om at Utøverens medvirkningsplikt 
skal være rimelig og proporsjonal i tråd med vilkårene i NIFs lov § 14-5 (1) og (2), og Utøveren 
stiller sine image rights vederlagsfritt til Klubbens rådighet for bruk i forbindelse med 
inngåelse og oppfyllelse av Klubbens markedsavtaler.     
 
7.   MISLIGHOLD 
 
Ved mislighold av denne avtalen gjelder alminnelige kontraktsrettslige regler om mislighold 
av kontrakter.   
 
Kontrakten er utferdiget i to eksemplarer hvorav KLUBBEN og Utøveren beholder hver sin. 
 
Dato:……………….      Dato: ………………… 
 
 
Utøverens navn        KLUBBEN 
 
Vedlegg: 1) Trenings- og konkurranseplan og 2) Klubbens økonomiske forpliktelser  


