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UTØVERKONTRAKT 
 

FOR UTØVER UTTATT PÅ NORGES KAMPSPORTFORBUNDS REKRUTTERINGSLAG   
 
 
NAVN: 
 
 
1. FORMÅL 
 
Denne avtalen inngås mellom Norges Kampsortforbund (NKF), ……. (Utøveren/Utøverens 
foresatte) og …… (navn på Utøverens klubb).  
 
Formålet med denne avtalen er å etablere klare krav til NKF, Utøveren (og Utøverens 
foreldre samt …. (klubb) slik at Utøveren har et best mulig grunnlag til å utvikle seg til en av 
Norges beste utøvere innen …. (gren).   
 
I tillegg til denne avtalen er partene underlagt Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympsike komite (NIF) lov og NKFs lover og konkurransebestemmelser, herunder NKFs 
markedsreglement m.v. Hver av partene har et selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med 
disse reglene.  
 
2.    AVTALENS VARIGHET OG OMFANG 
 
Denne avtalen gjelder fra den er signert av partene og er tidsubestemt. I avtaleperioden har 
hver av partene rett til å si opp avtalen med tre måneders oppsigelsfrist.   
 
3. PARTENES SPORTSLIGE FORPLIKTELSER 
 
3.1 NKFs sportslige forpliktelser 
NKF skal gi Utøveren et tilbud som ut fra NKFs tilgjengelige ressurser er egnet til å oppnå de 
målsettinger som NKF, Utøveren og … (klubb) i fellesskap har satt. NKF skal: 
 

• Bidra til at Utøveren skal kunne gjennomføre den utviklings, trenings- og 
konkurranseplanen som partene sammen har blitt enige om og som følger av denne 
avtalens vedlegg 1.  

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

kosthold og eventuelle medisinske preparater 
• NKF skal ellers: 

o Avholde evalueringsmøter med partene 
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o Informere om treninger, samlinger og konkurranser mv i god  
 
3.2 … (klubb) sporstlige forpliktelser  
… (klubb) skal ha ansvaret for å videreutvikle Utøver i samarbeid med NKF. … (klubb) skal 
videre: 
 

• Ha kvalifisert og relevant trenerkompetanse 
• Påse at Utøver følger den utviklings, trenings- og konkurranseplanen som partene 

sammen har blitt enige om og som følger av denne avtalens vedlegg 1.  
• Ha administrativ kapasitet til å følge opp Utøver i forbindelse med samlinger, 

treninger, konkurranser samt tilrettelegge for samarbeid med de regionale 
kompetansesentrene til Olympiatoppen.  

• Delta på avtalte møter, samlinger, konkurranser og andre arrangementer i 
forbindelse med utvikling av Utøver, herunder påse at Utøver møter opp på slike 
arrangementer.    

• Gjennomføre programmet «Ren klubb».  
• Ha en sportslig plan som er vedtatt - eller skal vedtas - på klubbens årsmøte.  

 
3.3 Utøvers sportslige forpliktelser  
 
3.3.1 Deltakelse på NKFs rekrutteringslag  
Utøver forplikter seg til å delta på NKFs rekrutteringslag, herunder: 
 

• Gjennomføre den utviklings, trenings- og konkurranseplan som følger av denne 
avtalens vedlegg 1, og ellers ha jevnlig kontakt med trenere i … (klubb) og NKF om 
utvikling av treningsarbeidet i avtaleperioden.    

• Utøver bør bruke Olympiatoppens treningsdagbok. 
• Utøver skal registrere sine kamper/konkurranser i NKFs stevnesjema, herunder filme 

sine kamper dersom NKF krever det.   
• Utøver skal gjennomføre antidopingprogrammet «Ren Utøver». 
• Utøver skal gjennomføre «Sunn Idrett E-læring» som består av 3 moduler. 
• Utøver bør lese boken «Veien til toppidrett».  
• Utøver skal følge de spilleregler som er inntatt i denne avtalens vedlegg 2.   

 
3.3.3 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 NKF. 
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Utøveren skal ta aktivt avstand fra bruk av dopingmidler. Utøveren skal tilstrebe en livsstil som 
er forenlig med NKFs toppidrettssatsing. Utøveren skal videre avstå fra å føre en livsstil som 
kan ha negativ påvirkning på Utøverens trenings- og konkurranseaktivitet.  
 
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 NKF eller …. (klubb).  
 
3.3.4 Utøvers foresatte (for utøvere under 18 år) 
Utøvers foresatte er medansvarlig for at Utøver etterlever sine forpliktelser etter denne 
avtalen. Utøvers foresatte skal blant annet: 

• Utviser engasjement, men avpasser dette til naturlig støtte.  
• Vise forståelse for at rekrutteringstrenerne har ansvaret for Utøvers sportslige 

utvikling i enhver trening og konkurranse.   
• Det skal utvises god sportsånd og vises respekt overfor alle utøvere, konkurrenter og 

andre impliserte i trenings- og konkurransesammenheng.  
• Være lojale og utviser respekt i forhold til de vedtak, pålegg og instruksjoner som fattes 

av NKFs og … (klubb) trenere, ansatte eller andre personer som er tilknyttet forbundet 
eller … (klubb). Kritikk, diskusjoner og uenighet skal håndteres internt, og ikke via 
sosiale medier eller andre mediekanaler.  

 
4. ØKONOMISKE FORHOLD  
 
NKF bidrar med vederlagsfrie tjenester som blant annet trenere og administrativ 
tilrettelegging i avtaleperioden. Før Utøver eventuelt blir tatt ut på NKFs landslag skal Utøver 
selv eller dennes klubb dekke alle kostander relatert til Utøvers deltakelse på 
rekrutteringslaget.  
 
… (klubb) skal tegne følgende forsikringer på vegne av Utøver: 

• …. 
• …. 
• …. 

 
Dersom Utøveren blir dømt for brudd på dopingbestemmelser som er i samsvar med World 
Anti-Doping Code, bortfaller NKFs økonomiske forpliktelser, jf. NIFs lov § 14-5 (4).  
 
I tillegg til de økonomiske forpliktelsene som fremgår over, skal NKF tegne de forsikringer som 
fremgår av denne avtalens vedlegg 2.   
 
5. MARKEDSMESSIGE FORHOLD  
 
NKF har rett til å pålegge Utøver å benytte klær/utstyr fra sine leverandører når Utøver 
representerer NKF, og … (klubb) har rett til å pålegge Utøver å benytte klær/utstyr fra sine 
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leverandører når Utøver representerer … (klubb), forutsatt at pålegget er saklig begrunnet og 
ikke er i strid med sivilrettslige eller overordnet idrettsmyndigheters bestemmelser.  
 
6.   MISLIGHOLD 
 
Ved mislighold av denne avtalen gjelder de alminnelige regler om mislighold av kontrakter. 
Videre kan NKF ilegge Utøveren startnekt ved mislighold av denne avtalen.  
  
 

 
*** 

 
Kontrakten er utferdiget i to eksemplarer hvorav NKF og Utøveren beholder hver sin. 
 
 
Dato:……………….      Dato: ………………… 
 
 
 
Utøverens navn (eventuelt foresatte)         NKF 
 
 
------------------------------------------------ 
Klubb  
 
 
Vedlegg:  

1. Utviklings, trenings- og konkurranseplan 
2. Spilleregler 
3. Regler for sosiale medier   


