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AVTALE FOR UTØVERE UTTATT PÅ NORGES SKIFORBUNDS LANDSLAG 

 

 

1.  PARTER 

 

Denne avtale inngås mellom Norges Skiforbund, heretter benevnt NSF, og  

 

Utøvers navn, heretter benevnt Utøver,  

 

som er uttatt på NSFs landslag i henhold til NSFs Fellesreglement punkt 205.1.  

 

  

2.  FORMÅL 

 

NSFs formål er å fremme skiidretten i Norge og representere idretten internasjonalt. NSF skal utvikle 

egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at NSF imøtekommer de krav og utfordringer 

skiidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.  

 

Denne avtale danner grunnlaget for finansiering av toppidretten slik at NSF kan tilrettelegge best mulig 

sportslige vilkår for NSFs utøvere. Avtalen regulerer i hvilken utstrekning og på hvilken måte NSF kan 

benytte Utøver i landslagsvirksomhet og i markeds- og medieaktiviteter, samt andre rettigheter og 

forpliktelser mellom partene. 

 

Dette er en standard landslagsavtale som alle grenkomiteene med tilhørende landslagsutøvere plikter å 

benytte. Særlige betingelser for enkeltutøvere skal ligge i vedlegg til vedkommende utøvers avtale. 1  

 

Partene er enige om at avtalen ikke etablerer et ansettelsesforhold. 

 

 

 

3. FORHOLDET TIL IDRETTENS BESTEMMELSER  

 

I tillegg til denne avtale er partene underlagt følgende idrettsorganisasjoners til enhver tid gjeldende lov, 

reglement og bestemmelser: 

 

• Den Internasjonale Olympiske Komite (IOC) 

• Det Internasjonale Skiforbund (FIS) 

• Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) 

• Norges Skiforbund (NSF), herunder NSFs Fellesreglement med tilhørende 

grenreglementer 

• Klesinstruks for den enkelte gren i NSF 

 

                                              
1 Grenene står kun fritt til å endre de punkter i avtalen som er merket med fotnote. Dette gjelder spesielt avtalens 

punkt 6.1 og 6.2 angående NSFs sportslige og økonomiske forpliktelser samt de vilkår i klesinstruksen som ikke 

er standardiserte.  Eventuelt andre forhold partene ønsker å regulere, skal fremgå av eget vedlegg og kan ikke 

være i strid med denne avtalen og klesinstruksen.  NB! Fotnotene fjernes før avtalene underskrives 
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I tilfelle motstrid mellom en bestemmelse i denne avtale og bestemmelser i ovennevnte lover, reglement 

og bestemmelser viker bestemmelsen i denne avtale. Hver av partene har et selvstendig ansvar for å 

gjøre seg kjent med ovennevnte bestemmelser som fremgår på www.skiforbundet.no .   

 

 

4.  AVTALENS VARIGHET OG OMFANG 

 

Avtalen gjelder fra 1.mai xxxx og opphører uten forutgående oppsigelse 30. april xxxx Avtalen gjelder i 

og utenfor Norge. 2 

 

NSF kan likevel si opp denne avtalen dersom Utøver ikke har deltatt på landslaget over en samlet 

periode på 30 dager, og dette ikke skyldes sykdom eller skader, jf. også punkt 5.2.1 bokstav g. 

 

Dersom Utøver i avtaleperioden trekker seg fra landslaget, eller av andre grunner ikke deltar på 

landslaget, er Utøver forpliktet i hele avtaleperioden til å la seg benytte av landslagets sponsorer i 

markedskampanjer og lignende som er produsert, eller er under produksjon på det tidspunkt Utøver 

trekker seg/slutter. Øvrige rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen opphører fra 

fratredelsestidspunktet. 

 

Ved avtalens normale opphør 30.april xxxx bortfaller partenes rettigheter og forpliktelser etter denne 

avtalen, dog slik at avtalen videreføres inntil ny avtale er signert dersom Utøver representerer NSF eller 

deltar på treninger/samlinger også etter 30. april xxxx. Videre kan eventuelle påbegynte og ferdige 

utarbeidede markedskampanjer og lignende hvor Utøver benyttes, gjennomføres også etter 30. april 

xxxx dersom NSF ønsker det, men ikke lengre enn ut året.  

 

  

5. UTØVERS PLIKTER OG RETTIGHETER 

 

5.1 Generelt   

 

5.1.1. Utøvers sportslige og økonomiske rettigheter følger av denne avtalens punkt 6. 

 

5.1.2. Utøver skal til en hver tid opptre lojalt overfor de vedtak og beslutninger NSF fatter, og skal 

ikke utføre handlinger som kan være i strid med NSFs interesser.  Utøvere skal også til enhver 

tid oppføre seg som en god lagkamerat i vedkommendes lag. Brudd på idrettens regelverk, 

vedtak, eller alminnelig god oppførsel kan sanksjoneres etter NIFs lov kapittel 11.  

 

5.1.3. Utøver skal forholde seg til den leder, trener og sportslig apparat som har ansvar for 

vedkommende lag. Beslutninger iht. til denne avtale tas av den som er gitt slik fullmakt. 

 

5.1.4. Utøvers kontakt med media knyttet til den sportslige virksomheten skal skje i samråd med 

NSF. Eventuelle konflikter eller uoverensstemmelser i eller med NSF skal behandles internt og 

ikke videreformidles til media. 
 

5.1.5. Utøver som benytter en representant, manager, agent eller lignende, skal skriftlig oppgi 

vedkommendes navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer til NSF senest innen to uker 

etter at denne avtalen er signert eller innen to uker at representasjonsforholdet ble etablert. 

Videre skal Utøver samtidig besørge at dennes representant, manager, agent eller lignende 

signerer NSFs standard erklæring for representanter, managere mv. Det vises i denne 

forbindelse også til Fellesreglementets punkt 206.2.5.1 som regulerer forholdet til Utøvers 

representant, manager, agent eller lignende.   

Utøver plikter å sørge for at manager deltar på minimum 1 årlig kurs/møte som NSF avholder 

for managere. 

 

5.1.6. NSF har opprettet et løperfond i henhold til NIFs og Finansdepartementets bestemmelser hvor 

Utøvers inntekter kan inngå på Utøvers konto i fondet. NSF forplikter seg til å tilby fakturering 

av individuelle avtaler gjennom NSFs løperfond, basert på det fakturagrunnlag NSF mottar fra 

                                              
2 Ved lengre avtaler enn ett år endres sluttdato. 

http://www.skiforbundet.no/
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Utøver. Arbeidsgiveravgift av denne type innbetalinger vil bli belastet Utøver dersom Utøvers 

avtalepartner ikke har innbetalt arbeidsgiveravgift. 

 

5.1.7. Utøver skal inneha godkjent Helseattest ved kontraktens underskrift og ved eventuelle nye 

vurderinger av attesten som gjøres i løpet av avtaleperioden, normalt pr. 1. november. Dersom 

Utøver i løpet av avtaleperioden mister sin Helseattest, kan NSF nekte Utøver å delta i 

internasjonale konkurranser og i landslagets sportslige virksomhet for øvrig3. 

 

5.1.8. Utøver plikter å fylle ut skjema med kontaktinfo, opplysninger om pårørende m.v., som følger 

som vedlegg til denne avtalen. 

 

 

5.2 Utøvers sportslige plikter 

  

5.2.1. Utøver plikter å 

 

a. være startberettiget i henhold til NSFs Fellesreglement punkt 203 
 

b. informere NSF skriftlig om evt. klubbskifte senest syv dager etter at klubbskifte er 

effektuert. 

 

c. delta i NSFs landslagsvirksomhet og sportslige opplegg dersom annet ikke er avtalt 

med NSF. 

 

d. føre elektronisk treningsdagbok etter de normer som fastsettes av den enkelte gren i 

NSF. Utøver har ubetinget råderett over egne treningsdata og bestemmer selv hvem 

som skal ha innsyn i disse. Den enkelte gren har rett til å benytte anonymiserte 

treningsdata på lagsnivå uten å innhente samtykke fra Utøver. Eventuelle 

forskningsstudier på treningsdata for mindre grupper eller enkeltutøvere kan bare skje 

etter egen avtale mellom Utøver, NSF og vedkommende forsker.4 

 

e. stille på alle FIS- og World Cup-renn, samt øvrige renn Utøver blir tatt ut til, dersom 

ikke annet er avtalt med sportssjef. Dette gjelder også deltakelse i NM. Utøver kan 

ikke stille i andre renn som forhindrer Utøver fra å stille i forannevnte renn, uten at det 

er avtalt på forhånd med sportssjef/landslagssjef. 

 

f. gjøre seg kjent med og opptre i henhold til gjeldende klesinstruks (se vedlegg som 

inngår som en del av denne avtale).  

 

g. gjøre seg kjent med og opptre i henhold til gjeldende medieplan (se vedlegg som 

inngår som en del av denne avtale).5 

 

h. Utøver skal straks melde fra til helseteamet og trener ved sykdom/skader o.l. som 

påvirker Utøvers trening og/eller konkurransevirksomhet. All behandling hos eksternt 

helsepersonell, skal det gis informasjon om til NSFs laglege/medisinsk ansvarlig.  

 

i. ikke benytte preparater eller annet som er eller kan være i strid med NIFs og WADAs 

dopingbestemmelser, ikke kjøpe legemidler på nett. Bruk av natur-preparater og 

kosttilskudd de siste seks månedene før avtalens underskrift skal rapporteres skriftlig 

til NSF på vedlagte skjema. Eventuell bruk av natur-preparater og kosttilskudd skal 

godkjennes skriftlig av NSFs lege før bruk. Oppstår det situasjoner hvor Utøver har 

behov for medisinske preparater, skal NSFs lege konsulteres eller informeres og 

medisinbruk skal dokumenteres. Utøver har det objektive ansvaret for alt som kommer 

i kroppen. Dette innebærer at utøveren alltid risikerer en sak om brudd på 

dopingregelverket også der det er andre som har anbefalt medisinering. NSF har laget 

                                              
3 Punkt 5.1.7 gjelder kun grener som benytter ordning med helsesertifikat 
4 Det forutsettes at utøvere på lag i alle grener har en rapporteringsplikt om egen trening. Grenen fastsetter selv 

rapporteringsmåte, og kan eventuelt legge regler for hvordan dette skal skje i dette punktet 
5 Punktet er valgfritt og kun for de grener som har medieplan 
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rutiner for medisinbruk som støttepersonellet plikter å følge. Utøver plikter å sette seg 

inn i slike rutiner. 

 

j. stille opp til alle dopingkontroller/-prøver, når disse gjennomføres i eller utenom 

konkurranser. 

 

k. opplyse hvor Utøver til enhver tid oppholder seg, evt. melde fra på avtalt måte om 

dette, for mulige dopingkontroller/-prøver, og for øvrig etterkomme ethvert krav til 

rapportering til WADA og Antidoping Norge.  

 

l. gjennomgå Antidoping Norges elæringsprogram «Ren utøver», og plikter å delta på 

minimum ett foredrag/seminar i regi av Antidoping Norge pr år, forutsatt at NSF 

organiserer slike foredrag.  

 

m. følge landslagets spilleregler slik disse er fastsatt av NSFs grener.  

 

n. ikke delta i idrettsarrangementer mv. arrangert av andre enn NSF, eller delta i 

arrangementer/events som kan være i konflikt med NSFs virksomhet eller interesser, 

uten forutgående skriftlig samtykke fra NSF. Eventuell representasjon for team/lag i 

langløp/turrenn skal godkjennes skriftlig av NSF og bekledning/sponsormarkering 

skal være i henhold til klesinstruksens punkt 9. Team/lag må ikke være i 

bransjekonflikt med grenens hoved- eller lagssponsor eller bekledningsleverandør 

(gjelder langrenn). NSF kan ikke nekte samtykke uten å ha saklig grunn til det.   

 

5.2.2. Denne avtale gir ikke Utøver automatisk rett til å bli uttatt på representasjonslaget for det 

enkelte arrangement eller den enkelte treningssamling mv. Uttak til de enkelte arrangementer 

mv. foretas av NSF etter en skjønnsmessig helhetsvurdering der NSF kan legge avgjørende 

vekt på andre forhold enn de rent sportslige.  

 

 

 

5.3 Markedsrettigheter 

  

5.3.1. Markedsavtaler (avtaler mellom idretten og næringslivet) kan kun inngås av et 

organisasjonsledd tilsluttet NSF og NIF, jf NIFs lov § 13-3 (3), dog slik at Utøver kan inngå 

individuelle markedsavtaler knyttet til sin sportslige virksomhet dersom vilkårene i 

Fellesreglementets punkt 206.2.5 og herværende avtale er oppfylt. Fellesreglementet punkt 206 

omhandler markedsbestemmelser for NSF, underordnede organisasjonsledd og løpere. Det er 

viktig å sette seg inn i fellesreglementets bestemmelser (vedlagt avtalen).   

 

5.3.2. Utøver kan inngå egne markedsavtaler forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

 
a. NSFs standard markedsavtale skal benyttes (følger som vedlegg 2 til denne avtalen) 

b. NSF skal informeres om forhandlingene med den potensielle sponsoren umiddelbart 

etter forhandlingenes oppstart, og Utøver skal få skriftlig aksept fra NSF om at 

forhandlingene kan fortsette eller ikke. Utøver skal gi NSF all nødvendig informasjon 

relatert til forhandlingene og avtalemotparten 

c. NSF skal godkjenne avtalen ved å medsignere den sammen med partenes (Utøver og 

sponsor) signatur  

d. NSF skal motta en rimelig andel av den verdien sponsoravtalen representerer6   

 

5.3.3. NSF kan til enhver tid nekte, eventuelt stille vilkår for, å godkjenne individuelle 

markedsavtaler. Ett vilkår kan for eksempel være at Utøver skal synliggjøre NSFs sponsorer 

sammen med den individuelle sponsoren. Å nekte å godkjenne en individuell markedsavtale 

skal begrunnes skriftlig.  

 

5.3.4. Dersom NSF fremforhandler og inngår en sponsoravtale på vegne av Utøver, har NSF krav på 

25 % av avtalens beløp som utbetales i år 1. Beløpet skal overføres direkte fra sponsor til NSF 

                                              
6 Andel fastsettes av den enkelte gren. Andelen kan settes til null, jfr.dog punkt 5.3.4 
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ved avtalt forfall. NSF skal videre ha 10 % av avtalens verdi i hvert av de etterfølgende årene i 

avtaleperioden. NSFs andel omfatter både faste beløp, startpenger og eventuelle bonuser samt 

barteravtaler.  

 

5.4 Avtaler med utstyrsleverandører 

 

5.4.1. Utøver har rett til leveranser av nødvendig konkurranse- og treningsutstyr gjennom NSFs 

Skipool, så langt NSF har avtaler som muliggjør slike leveranser. I forhold til avtaler med 

leverandører av ski, støvler, bindinger, staver, hansker, hjelm, ryggbeskyttelse og briller, er det 

gjort et unntak fra bestemmelsen i punkt 5.3.2 slik at Utøver ikke er underlagt de vilkår som 

fremgår av punktene 5.3.2 a-d. 

 

5.4.2. Utøver kan dog ikke inngå avtaler med utstyrsleverandører med varighet som går utover den 

avtaleperiode NSF har med den enkelte utstyrsleverandør gjennom NSFs Skipool. 

 

5.4.3. Utøver plikter å melde skriftlig fra til NSF om alle inngåtte utstyrsavtaler, hva slags produkter 

avtalene omfatter og varighet for avtalene 

 

5.5 Utøvers markedsmessige plikter 

 

5.5.1. NSF har eksklusiv rett til å inngå de markedsavtaler som anses nødvendig for å danne grunnlag 

for finansieringen av landslagsvirksomheten, herunder å benytte Utøver til å oppfylle de 

inngåtte avtaler. Utøver plikter å medvirke i NSFs markedsavtaler, jf NIFs lov § 14-5 og NSFs 

Fellesreglements punkt 206.2.5 NSFs samarbeidsforhold med næringslivet omfatter bl.a.: 

 

a. sponsoravtaler knyttet til gren, treningsgrupper, representasjonslag 

b. Skipool-/utstyrsavtaler 

c. avtaler inngått av NIF/Olympiatoppen som NSF er part i  

d. andre sponsor-, lisens- og reklameavtaler eller andre avtaler NSF inngår  

 

5.5.2. NSF kan vederlagsfritt7 disponere individuelle bilder, levende bilder, gruppebilder og 

lagbilder, inkl. stafettlag, samt Utøvers navn, stemme og signatur til å oppfylle NSFs 

markedsavtaler, jf. punkt 5.5.1 og i NSFs virksomhet. (For individuelle bilder gjelder dog 

begrensningen i punkt 5.5.3.) Disse rettighetene kan benyttes til blant annet annonser, 

fotokampanjer, radioreklame, internettreklame, sosiale medier, reklamefilmer, videoinnslag, 

produkter, emballasje og brosjyrer. 

 

5.5.3. NSFs hovedsponsor, lagsponsor og bekledningssponsor kan benytte individuelle bilder og 

lagbilder uten at utøver honoreres spesielt. Andre avtalepartnere til NSF kan ikke benytte 

individuelle bilder uten at utøver har samtykket og eventuelt blitt honorert for dette. Lag- og 

gruppebilder med minimum tre utøvere kan benyttes fritt uten honorering av Utøver. 

 

5.5.4. Utøver skal vederlagsfritt stille opp på inntil xx markedsføringsoppdrag i regi av NSF og NSFs 

samarbeidspartnere. 

 

Utøver skal stille opp på inntil xx markedsføringsoppdrag for grenens hovedsponsor. Utøver 

skal ytterligere stille opp på inntil xx markedsføringsoppdrag mot et honorar pr oppdrag, jfr. 

punkt 6.2 d. Honorar gis normalt ikke ved deltakelse i markedsaktiviteter ifm. NSFs samlinger, 

konkurranser eller representasjonsmiddager. 8 

 

Utøvers deltagelse i nevnte markedsaktiviteter skal skje i samråd med NSF og skal ikke gå 

utover utøverens trenings- og konkurransemessige forberedelser. Om utøver opplever at det er 

for mange henvendelser, har utøver rett til et møte med NSF for å avklare dette nærmere. Om 

utøver opplever å måtte stille opp på markedsføringsoppdrag, som innebærer etiske 

                                              
7 Den enkelte gren kan avtale at utøveren skal få særskilt vederlag for denne bruken. Dette må i så fall fremgå 

eksplisitt av denne avtalen. 
8 Dette avsnittet er valgfritt (avsnittet er ment som et eksempel). Nærmere spesifisering av utøvers plikter til å 

delta i markedsaktiviteter kan også gjøres i vedlegg  
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betenkeligheter for utøveren, har utøveren rett til å ta dette opp i et møte med NSF, før 

aktiviteten eventuelt gjennomføres.  

 

5.5.5. Utøver skal vederlagsfritt delta i 1 sentral aktivitet/kampanje som har til formål å fremme 

barne-, bredde- og rekrutteringsarbeidet i NSF. Dette kommer i tillegg til de 

markedsføringsoppdrag som er nevnt i punkt 5.5.4. NSF har til enhver tid rett til å velge ut de 

utøvere som skal benyttes i slike aktiviteter.  

 

5.5.6. NSF skal informere Utøver i henhold til punkt 6.3 i denne avtale (om NSFs 

markedsforpliktelser). 

 

5.5.7. Det vil hver sesong bli arrangert inntil to møter hvor Utøver, trenere og administrasjonen 

sammen med landslagets sponsorer evaluerer sesongens forskjellige aktiviteter, kampanjer og 

arrangement for å forberede kommende sesong. Utøver plikter vederlagsfritt å delta på slike 

møter. 

 

5.5.8. Utøver skal lojalt støtte opp om de avtaler som NSF har inngått og kommer til å inngå med 

sponsorer, NSF Skipool-medlemmer og næringslivet for øvrig og alle andre avtaler av 

økonomisk og/eller ikke-økonomisk art i forbindelse med reiser, samlinger og annen 

opptreden. 

 

5.5.9. Utøver kan ikke inngå individuelle avtaler knyttet til sin sportslige virksomhet, herunder 

etablere ansettelsesforhold med en sponsor, jf. NIFs lov § 13-3 (3) og § 14-4 (3) og NSFs 

Fellesreglement punkt 206.2.5, med unntak av denne avtales punkt 5.3 og 5.4.  

 

5.5.10. Utøver skal opptre lojalt overfor NSFs samarbeidspartnere. Utøver skal ikke la seg benytte, 

direkte eller indirekte, i markedsmessig sammenheng for virksomheter/bedrifter som er i 

konkurranse med NSF eller NSFs samarbeidspartnere, uten etter NSFs skriftlige 

forhåndsamtykke (se også punkt 5.3.2). Oppstår det tvil i konkrete situasjoner, bør NSF 

kontaktes.    

 

5.5.11. Utøver skal bruke riktig sponsormarkering i alle offisielle og uoffisielle sammenhenger, 

herunder også i pressekonferanse/medieopptredener, jf den til en hver tid gjeldende 

klesinstruks for grenen. Det er svært viktig å være nøye, og ved tvil om hva som gjelder, må 

NSF kontaktes. Utøvere som er skadet, ikke uttatt, eller av andre årsaker ikke deltar på trening 

og konkurranser, og allikevel er på trenings- eller konkurransearena, skal bruke riktig antrekk 

og sponsormarkering. 

 

5.5.12. Utøver skal ikke stille opp i aktiviteter, for eksempel holde foredrag eller delta på tilstelninger 

og sammenkomster, for oppdragsgivere som er i konkurranse med sponsorer som har 

bransjeeksklusivitet, uten at dette er skriftlig forhåndsgodkjent av NSF. Ved tvil, bør utøveren 

ta dette opp med sportssjefen.  

 

5.5.13. Utøver kan ikke oppta, overføre eller videreformidle lyd eller levende bilder, fra et 

idrettsarrangement via internett, mobiltelefon eller annen kommunikasjonsform uten at dette er 

avklart skriftlig med NSF og rettighetshaver.  

 

 

6. NSFs PLIKTER 

 

6.1 NSFs sportslige forpliktelser  

 

NSF skal gi Utøveren et tilbud som ut fra NSFs tilgjengelige ressurser er best egnet til å oppnå de 

målsettinger som NSF og Utøver har satt.  NSF skal blant annet 9:  

 

a. ha kvalifiserte trenere og støtteapparat   

b. ha tilknyttet medisinsk støtteapparat  

c. tilrettelegge administrativt for toppidrettsatsing  

                                              
9 Disse punktene tilpasses den enkelte gren/lag/utøver 
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d. samarbeide med Olympiatoppen   

e. utarbeide terminliste for konkurranser og treninger (samlinger) 

 

6.2 NSFs økonomiske forpliktelser 

 

 NSF skal gi Utøveren følgende økonomisk støtte 10: 

 

a. NSF dekker Utøvers årslisens med utvidet forsikringsdekning. Forsikringsvilkårene 

framgår av vedlegget . Utøver er selv ansvarlig for å dekke eventuelle 

tilleggsforsikringer som dekker arbeidsuførhet eller ulykker. 

b. NSF dekker reiseforsikring ifm. samlinger og konkurranser i NSFs regi 

c. NSF dekker reiser, kost og losji ifm. samlinger og konkurranser i NSFs regi 

d. Honorar for deltakelse i markedsoppdrag iht. vedtak i grenen: NOK x pr. oppdrag, jfr 

dog punkt 5.5.4.  

e. …….(Feks: stipend) 

f. …… (Feks: frigivelse av merke, jf. Skistyrets vedtak med tilhørende retningslinjer 

g. …..   (annet) 

 

 

6.3 NSFs markedsforpliktelser    

 

6.3.1. NSF skal  

 

a. informere Utøveren om de markedsavtaler som omfatter Utøveren og som forutsetter 

bruk av Utøveren. 

b. informere Utøveren om fremtidige markeds- og medieaktiviteter innen rimelig tid (og 

senest 2 uker før markedsaktivitetene starter) slik at Utøveren kan planlegge og 

innrette seg i henhold til dette. I særlige tilfeller kan dog NSF kreve at Utøveren stiller 

opp på kortere varsel.   

c. utarbeide en plan for markeds- og mediearbeidet for Utøveren, så langt dette er mulig.  

d. ta rimelig hensyn til Utøverens hovedarbeidsforhold, skole/studier, trening og 

konkurranseplan samt privatliv, når det pålegges Utøveren å ta del i markedsarbeid.  

  

6.3.2. Det vises ellers til denne avtalens punkt 5.5 hva gjelder NSFs markedsrettigheter og Utøvers 

markedsmessige forpliktelser. 

 

 

7.  MISLIGHOLD 

 

Ved mislighold av denne avtale kan hver av partene kreve sitt økonomiske tap erstattet.  

 

        Utøver skal holde NSF skadesløs for ethvert tap NSF påføres som følge av at NSFs samarbeidspartner 

reiser krav mot NSF med bakgrunn i Utøvers mislighold overfor NSF, evt. iht. NSFs avtaleforhold med 

samarbeidspartneren, som omfattes av denne avtale. 

 

        Ved vesentlig mislighold fra en av partene, har den annen part rett til å heve avtalen med øyeblikkelig 

virkning, samt kreve sitt økonomiske tap erstattet.  Som vesentlig mislighold regnes alltid at Utøver blir 

dømt for overtredelse av de til enhver tid gjeldende dopingbestemmelser, med mindre det anses bevist at 

det ikke er utvist skyld eller utvist ubetydelig skyld, jf NIFs lov §§ 12-9 og 12-10.  Iht. til NIFs lov § 14-

5 (4), skal all godtgjørelse til Utøver falle bort, dersom Utøver blir dømt for brudd på idrettens 

dopingbestemmelser (med unntak av situasjoner beskrevet i §§ 12-9 og 12-10).  

  

I tillegg kan NSF, ved vesentlig mislighold fra Utøvers side, kreve tilbakebetalt alle prestasjonsbonuser 

Utøver har mottatt fra NSF, herunder også eventuelle prestasjonsbonuser med rettslig grunnlag i avtaler 

mellom NSF og NSFs samarbeidspartnere (sponsoravtaler), i den/de sesongen(e) overtredelsen(e) av 

dopingbestemmelsene fant sted. 

 

                                              
10 Disse punktene tilpasses den enkelte gren/lag/utøver. Punkt a og b er felles for alle grener og skal stå. 
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I tillegg til ovennevnte misligholdsbeføyelser kan Utøver sanksjoneres etter de bestemmelser som 

fremgår av NSFs Fellesreglement dersom denne avtalen brytes.  

 

Ovennevnte bestemmelser avskjærer ikke partenes mulighet til å gjøre gjeldende andre 

misligholdsbeføyelser. 

 

 

8. TVISTER 

 

Enhver tvist vedrørende denne avtale som ikke hører under FIS’, NSFs eller NIFs straffebestemmelser, 

skal søkes løst i minnelighet. Partene skal lojalt og etter beste evne søke å bidra til at løsningen skjer ved 

forhandling. Om en av partene ønsker bistand av en nøytral mekler, skal partene i fellesskap finne en 

mekler, alternativt be om oppnevnelse av en mekler gjennom Oslo tingrett.  

 

Dersom løsning ikke oppnås i minnelighet innen 30 dager etter at en av partene har krevd forhandlinger, 

jfr. avsnitt ovenfor, skal – med mindre partene blir enige om annet – tvisten løses ved voldgift etter 

voldgiftslovens bestemmelser av én voldgiftsdommer oppnevnt av sorenskriveren ved Oslo tingrett.  

 

Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer hvorav NSF og Utøver beholder hvert sitt. 

 

 

Oslo, ………. 

 

for Norges Skiforbund       Utøver 

iht. fullmakt 

 

 

______________________       _______________________ 

         

 

Vedlegg:  Klesinstruks 

   Fellesreglementet 

   Hefte om dopingregelverk 

   Forsikringsvilkår årslisens med utvidet forsikringsdekning 

   Erklæring for agent/manager 

   Standard for individuelle avtaler 

   Rapporteringsskjema for bruk av naturpreparater og kosttilskudd 

   Registrering av pårørende 

   Medieplan11 

   Andre individuelle vedlegg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
11 Valgfritt og kun for de grener som har medieplan 
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ERKLÆRING  

 

for rådgiver/manager for utøver uttatt på Norges Skiforbunds representasjonslag 
 

 

 

Navn på utøver:   ………………….. (Utøveren) 

 

Navn på rådgiver/manager: …………………..  

Adresse:   ………………….. 

Telefon:   ………………….. 

E-post:    ………………….. 

 

 

Undertegnede erklærer herved å være kjent med de rettigheter og forpliktelser som tilligger 

Utøveren i henhold til representasjonsavtalen mellom Norges Skiforbund (NSF) og Utøveren, 

samt følgende idrettsorganisasjoners til enhver tid gjeldende lov, reglement og bestemmelser: 

 

• Den Internasjonale Olympiske Komite (IOC) 

• Det Internasjonale Skiforbund (FIS) 

• Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) 

• Norges Skiforbund (NSF), herunder NSFs Fellesreglement med 

tilhørende grenreglementer 

• Klesinstruks for den enkelte gren i NSF 

 

Undertegnede erklærer å opptre på vegne av Utøveren på en slik måte at Utøverens rettigheter 

og forpliktelser i henhold til landslagsavtalen og ovennevnte lover, regler og bestemmelser 

overholdes. Videre erklærer undertegnede i sitt virke som rådgiver/manager for Utøveren å 

opptre lojalt overfor NSF og NSFs sponsorer og samarbeidspartnere, samt etterkomme NSFs 

til enhver tid gjeldende Fellesreglements bestemmelser om representanter, agenter mv, p.t. 

inntatt i Fellesreglementets punkt 206.2.5.1.  

 

Undertegnede er kjent med at Utøveren er ansvarlig overfor NSF for de handlinger 

undertegnede utfører på vegne av Utøveren, herunder at Utøveren kan sanksjoneres av NSF 

dersom undertegnede utfører handlinger som er i strid med ovennevnte regelverk og 

landslagsavtalen.  

 

sted/dato 

 

 

 

___________________ 

(navn på rådgiver/manager) 

 
 
 
 
 
 
 



10 

 
 

 
RAPPORTERING FOR BRUK AV KOSTTILSKUDD FOR UTØVERE PÅ NSFs 

LANDSLAG 

1) Personopplysninger 

Navn: Idrett: 

Adresse: Postnummer og -sted: 

E-post: Telefon: 

2) Bruker du noe(n) kosttilskudd (se definisjon under)?   ja □  nei □ 

Kosttilskudd inkluderer sportsprodukter (sportsdrikke, energibar etc), næringspulver/-drikker 

(proteinpulver, næringsdrikker etc), vitaminer og mineraler (multi, vitamin C, jern etc), urter, 

naturpreparater og supergreens (solhatt, ginseng, acai, hvetegress etc), ergogene stoffer 

(kreatin etc), energidrikker/-preparater (med koffein, guarana etc). 

 

3) Hvis ja, fyll ut følgende opplysninger om kosttilskuddet(ene) du bruker: 

Preparatets 

navn 

Produsentens 

navn 

Land det 

er kjøpt i 

Hvor det er 

kjøpt 
(apotek, 

dagligvare, 

helsekost, 

personsalg, 

postordre, 

internett) 

Dosering hvis 

du bruker 

preparatet 

daglig 

 

Hvis du 

ikke bruker 

det daglig, 

oppgi hvor 

ofte 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Ansvar ved endring av bruk: Hvis du endrer bruk av kosttilskudd etter at du har sendt inn 

rapporteringsskjemaet, er det ditt ansvar å gi beskjed om dette til Norges Skiforbund. Du må 

da fylle ut et nytt skjema og levere det til sportssjefen. 

 

………………………………………….

 …………………………

…………………….. 

Sted og dato Underskrift 
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Informasjon om pårørende 
 
I forbindelse med Norges Skiforbunds beredskapsplaner og når du representerer 
NSF på reiser og konkurranser, trenger vi å ha informasjon om dine pårørende.  
 
Pårørende – 1 
Skriv med blokkbokstaver 
 

Navn (fornavn/etternavn)  
 

Relasjon  
 

Mobiltelefon  
 

Adresse  
 

 
 
Pårørende - 2 
Skriv med blokkbokstaver 
 

Navn (fornavn/etternavn)  
 

Relasjon  
 

Mobiltelefon  
 

Adresse  
 

 
 
 
Denne informasjonen vil bli behandlet konfidensielt. 
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