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Kontrakt / Avtal / Överenskommelse

2017-05-01

( förslag)

Följande Kontrakt / Avtal / Överenskommelse har ingåtts mellan
__________________________________ och __________________________________
(föreningen)
(spelaren)
Född:___________________ ort: _______________________ land:__________________
för närvarande boende i ______________________________ land:__________________

Detta är skrivet utifrån de Övergångsbestämmelser med tillhörande Utbildningsbidrag, vilka
fastställdes vid SHF:s extra Förbundsmöte 2005-04-24.

Spelaren har haft kontrakt i annan förening, vilket löpt ut.
Spelaren har inte haft kontrakt tidigare i annan förening, tecknar nu kontrakt.
Spelaren tecknar detta kontrakt/Avtal/Överenskommelse inom samma förening.
Om spelaren tecknar sitt första kontrakt ska den nya föreningen, med hjälp av spelaren, här notera
den/de föreningar spelaren tillhört från 14 års ålder och framåt:
Förening:…………………………………………………….. Antal år:…………………………
Förening:…………………………………………………….. Antal år:…………………………
Förening:…………………………………………………….. Antal år:…………………………
Förening:…………………………………………………….. Antal år:…………………………
Förening:…………………………………………………….. Antal år:…………………………

§ 1 Avtalstid
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Detta avtal gäller fr.o.m. 20____ - _____ - _____ t.o.m. 20____ - ____ - _____
Det ska anses avslutat vid utgången av giltigheten, eller dessförinnan om
1. en skriftlig överenskommelse slutits om att avsluta avtalet, eller
2. utan att förvarning ges, på grund av särskilt skäl. Särskilda skäl föreligger för spelarens del om
föreningen på ett felaktigt sätt sköter sina åtaganden / skyldigheter enligt § 4 i mer än en månads
tid. Särskilt skäl för föreningens del om spelaren bryter mot doping-bestämmelserna eller, efter det
att skriftlig varning tidigare utfärdats, om spelaren enligt § 3 av detta avtal är frånvarande utan
giltigt skäl vid arrangemang. Om avtalet hävs på grund av särskilda skäl kan skadestånd utkrävas
av den felande parten.
§ 2. Omförhandling
Parterna överenskommer att senast tre (3) månader innan avtalad utgång av giltigheten inleda
förhandlingar om eventuell förlängning av avtalet.
§ 3. Spelarens åtaganden
Spelaren förbinder sig att under avtalstiden medverka i föreningens verksamhet i enlighet med
föreningens och överordnade idrottsorganisationers stadgar och övriga bestämmelser. Spelaren
förbinder sig också att underhålla och försöka utveckla sin förmåga och skicklighet som
handbollsspelare samt att avstå från handlingar som kan skada föreningens rykte.
Följaktligen ska spelaren:
- när spelaren nominerats, delta i alla klubbmatcher, träningstillfällen och träningsläger, spelarmöten
och andra tillfällen av förberedelser inför match och tävling. Vid dessa tillfällen bärs endast den
utrustning som föreningen tillhandahåller (Se § 5).
- uppsöka av föreningen anvisad läkare, sjukgymnast eller motsvarande för hälsokontroll eller
medicinsk behandling vid skada eller sjukdom. Sådana besök bekostas av föreningen.
- utan extra ersättning, delta i och bidraga till föreningens arrangemang som stöd för klubbens PRarbete och sponsorsverksamhet.
- förbinda sig att inte använda dopingpreparat och att i alla delar följa SHF:s och
Riksidrottsförbundets (RF) dopingregler (Se även § 9)
- visa "fair-play" mot alla inblandade i match och träning
Spelaren är dock inte skyldig att medverka om hinder föreligger på grund av krav från ordinarie
arbetsgivare, sjukdom eller liknande angelägenhet (se även § 6). Dock ska sådana hinder för
deltagande i avtalad verksamhet omedelbart anmälas på sätt som föreningen anvisar.
Ersättningar enligt §4 minskas därvid i proportion till frånvaron eller enligt separat överenskommelse.
Vid sjukdom eller skada ansvarar spelaren för att anmälan sker till ansvarig i föreningen så att
nödvändiga åtgärder kan vidtas.
§ 4. Ersättning till spelaren.
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Föreningen utger under avtalstiden ersättning eller kostnadstäckning enligt följande:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Förening och spelare ska betala sociala avgifter och skatter direkt i enlighet med gällande lag. Detta
omfattar samtliga former av ersättningar, kontant eller värdet av naturaförmåner.
Spelare som ådöms diskvalifikation för brott mot dopingreglerna enligt § 9 nedan, har inte rätt att
under sådan tid, högst 3 månader, från föreningen uppbära ekonomisk ersättning enligt första stycket.
§ 5. Föreningens åtagande
Utöver ersättningarna enligt § 4, åtager sig föreningen:
att
att
att
att
att
att

garantera regelbundna matcher och träning, ledda av kvalificerade ledare.
ge tillgång till erforderlig medicinsk behandling.
ge tillgång till erforderlig sportutrustning för match och träning.
svara för att spelaren är tillgänglig för nationslags matcher (internationella matcher,
förberedande träningsläger och träningstillfällen).
anmälan sker till Försäkringskassa samt i förekommande fall försäkringsbolag vid sjukdom
och skada.
vidarebefordra av spelaren inlämnad skadeanmälan till försäkringsbola

§ 6. Semester och andra ledigheter.
Spelaren är berättigad till ____ dagars sammanhängande ledighet utan match eller träning. Spelarens
ledighet läggs ut i överenskommelse med ansvarig inom föreningen och ska normalt tas ut innan
förberedelseperioden inför kommande säsong.
De i avtalet överenskomna ersättningarna ska betalas kontinuerligt även under semester-period.
Spelaren är skyldig att under ledigheten upprätthålla sin fysiska status.
§ 7. Reklam.
Föreningen har rätt att använda spelarens namn och bild i reklam.
Personligt reklamengagemang för spelaren kräver föreningens godkännande och får inte konkurrera
med avtal som föreningen slutit.
Endast med föreningens medgivande har spelaren rätt att i reklamsammanhang uppträda i föreningens
dräkt eller i föreningens namn. Spelaren får med sin medverkan i reklam inte riskera att skada
idrottens anseende eller strida mot god smak och sed i idrottsligt avseende .

§ 8. Medverkan i andra idrottsaktiviteter
42

Spelaren får inte utan föreningens medgivande engagera sig i annan handbollförening som spelare
eller ledare. Spelaren har inte heller rätt att utan föreningens medgivande delta i tävling eller
uppvisning i idrott utanför den egna föreningen.
Om spelaren fått tillstånd att utöva annan idrottslig verksamhet än i föreningens regi, har föreningen
rätt att uppställa särskilda villkor härför, t.ex. i försäkringshänseende.
§ 9. Anti doping.
Spelaren är skyldig att i samband med träning och tävling underrätta föreningens läkare eller annan
anvisad person om vilka medicinska preparat och naturmedel spelaren intar eller har intagit under den
senaste veckan före träningen / tävlingen.
Spelaren är medveten om dels skyldigheten om att på anmodan underkasta sig dopingkontroll, dels att
det åligger spelaren att själv förvissa sig huruvida ett medicinskt preparat som spelaren intar är
dopingklassat eller inte.
§ 10. Avtalsutväxling och registrering.
Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar, varav föreningen och spelaren fått var sitt.
Det ankommer på föreningen att, i föreskriven tid, till SHF anmäla för registrering att kontrakt
upprättats mellan parterna.
§ 11. Ändringar och tillägg.
Beslut av IHF, EHF, SHF eller RF som ändrar tillämpningen av gällande bestämmelser kan medföra
att en del av avtalet blir ogiltigt eller måste skrivas om. Om en avtalad förutsättning blir ogiltig ska
parterna arbeta fram en giltig punkt som är så nära som möjligt i mening / innehåll som den som den
ersätter.
Ändringar, tillägg eller avslutandet av detta avtal ska göras skriftligt för att äga giltighet. Det faktum
att en enskild paragraf i detta avtal blir ogiltig påverkar inte avtalets giltighet i övrigt.

§ 12. Tvist – Skiljenämnd
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Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av skiljenämnd enligt SHF:s stadgar samt föreskrifter i
reglementet för SHF:s Skiljenämnd.

Ort:………………………………………………………. Datum:…………………………

…………………………………………..
Föreningens signering
/behörig firmatecknare/

………………………………………………
Spelarens signering

…………………………………………..
Namnförtydligande

………………………………………………
Namnförtydligande

Ett kontrakt med en omyndig spelare ska innehålla vårdnadshavarens underskrift.
Om så är fallet med detta kontrakt, underskrift och namnförtydligande:

…………………………………………..
Namnteckning

………………………………………………
Namnförtydligande

Föreningens skyldighet att betala eventuell Utbildningsersättning till tidigare föreningar finns att läsa i
dokument på SHF:s hemsida.
SHF / Ralf L / 2013-08-12
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Player’s contract
The following parties have entered into a contract:
____________________________________ and _____________________________________
The Sports club
The player
Born: ___________________
Day / Month / Year

City: ___________________

Presently living in: _____________________________

Country: ___________________

Country: _________________________

This players contract is written from the Transition regulation and the Education contribution
approved at the SHF Club meeting, 2005-04-25.
-

The player has had a contract with another Sports club, which now has expired.
The player has not had a contract with another Sports club, and is now signing a contract.
The player is signing this contract within the same Sports club.

When the player is signing his/her first contract, the signing Sports club shall, in cooperation with the
player, list those Sports clubs that the player has played with since his/her 16th birthday.
Sports club: _____________________________ Years: _____________________________
Sports club: _____________________________ Years: _____________________________
Sports club: _____________________________ Years: _____________________________
Sports club: _____________________________ Years: _____________________________
Sports club: _____________________________ Years: _____________________________
§ 1 – Time of contract
This contract is valid between 20__-____-____ and 20__-____-____
The contract is to be considered terminated at the end of the time of contract, or before this date if:
-

a written agreement has been signed in order to terminate the contract.
without any warning, due to special reasons. Special reasons exist for the player, if the Sports club has
been mismanaging its obligations according to § 4 for more than a month. Special reasons exist for the
Sports club if the player breaks the doping-regulations or, after a written warning has been executed, if
according to § 3 of this contract, the player is absent without a valid cause during activities. If this
contract is annulled due to special reasons, the mismanaging party may be claimed for damages.

§ 2 – Renegotiation
The parties agree to start negotiations concerning a possible prolongation of the contract, no later than
3 months before contracts the date of expiration.
§ 3 – The player’s obligations
The player commits to, during the time of the contract, take part in the activities of the Sports club in
accordance to the regulations and other conditions of the Sports club and superior sports organisations.
The player also commits to maintaining and developing his/her talents and skills as a handball player
and to restrain from actions that may be damaging to the Sports club.
The player shall:
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-

-

when the player has been nominated, take part in all club matches, training occasions and training
camps, players’ meetings and other preparatory activities before a match or a competition. At these
occasions the player shall only use equipment that the Sports club provides (See § 5)
see a doctor, physiotherapist or equivalent as proposed by the Sports club, for a health control or other
medical treatment in case of injuries or illness. These appointments are paid for by the Sports club.
without additional compensation, take part in and contribute to the Sports club’s activities to support
the clubs PR- and sponsor work
commits to no using doping preparations and to follow the doping regulations of the SHF and the
Riksidrottsförbundet (RF) (See also § 9)
follow by the rules of fair-play at all matches and training activities.

The player is not obligated to participate if he/she is hindered by obligations to his/her ordinary employer,
illness or other similar reasons (See also § 6). These hindrances for participation should be reported
immediately according to the Sports club’s procedures. Compensations according to § 4 will be diminished
proportionally to the absence or according to a separate agreement. In case of illness or injury the player is
responsible to report this to the person in charge at the Sports club so that necessary actions may be taken.
§ 4 – Compensation to the player
The Sports club will during the time of contract compensate the player as follows:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
The Sports club and player shall pay social costs and taxes according to existing law. This covers all forms of
compensation, cash or the value of natural benefits. A player who is disqualified due to breaking the doping
regulations according to § 9 below, does not have the right to during this period of time, maximum 3 months,
receive economic compensation from the Sports club according to the first section.
§ 5 – The obligations of the Sports club
Apart from the compensation according to § 4, the Sports club is obligated to:
- guarantee regular matches and training opportunities, lead by qualified trainers
- give access to necessary medical treatment
- give access to necessary sports equipment for matches and training
- make sure that the player is available for national championships (international matches, preparatory
training camps and training occasions)
- in case of illness or injury make sure that a report is made to the Regional Social Insurance Office
- forward injury reports made by the player, to the Regional Social Insurance Office

§ 6 – Vacation and other leaves of absence
The player is entitled to ______ days of continuous leave of absence without matches or training activities. The
player’s leave of absence is to be planned in agreement with the person in charge within the Sports club and
should normally be taken before the preparatory period for the coming season.
The compensations agreed to within this contract are to be paid continuously also during the vacation period.
The player is obligated to during the leave of absence maintain his/her physical status.

46

§ 7 – Advertisement
The Sports club has the right to use the players name and photo in advertisement. A player’s personal
engagement in advertisement must be approved by the Spots club and may not compete with contracts that the
Sports club has signed.
The player may only with the approval of the Sports club, appear in advertisements in the Sports club’s outfit
and with its name. The player is by his/her participation in advertisements not allowed to risk the good
reputation of the sport or contradict good athletic taste and customs.

§ 8 – Participation in other sports activities
The player is not allowed to without the permission of the Sports club, participate in any other handball clubs as
a player or trainer. Furthermore, the player has no right to without the permission of the Sports club participate
in competitions or shows apart from those arranged by the Sports club.
If the player has received permission to practice other sport activities other those arranged by the Sports club,
the Sports club has the right to state special conditions as regards, e.g. insurances.

§ 9 – Anti doping
The player is obligated to notify the Sports club’s doctor about the medicines and natural cures that he/she uses
or has been using during the week preceding a training occasion / competition.
The player is aware of the obligation to on request submit to a doping test. The player is responsible to make
sure that the medicines that he/she uses are not classified as doping preparations.

§ 10 – The exchange of contract and registration
This contract has been drawn up in two (2) copies; one copy is intended for the Sports club and the other for the
player. It is the responsibility of the Sports club to make sure that proper registration is made to SHF,
concerning the signing of this contract between the two parties.

§ 11 – Amendments and supplements
Decisions made by IHF, EHF, SHR or RF that change the possibilities to apply the agreement may cause that
parts of this contract become invalid and have to be rewritten. If an agreed precondition is invalid both parties
shall present a valid point that is as close as possible in substance as the one it is replacing.
Amendments, supplements or a termination of this contract has to be presented in writing for it to be considered
valid. The fact that one specific section of this contract becomes invalid does not influence the validity of the
rest of the contract.
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§ 12 – Disputes – Arbitration board
Disputes concerning this contract shall be settled by a arbitration board according the regulation of the SHF as
well as the regulations of the SHF Arbitration Board.

__________________________________
City:
Date:

_____________________________________

__________________________________ _____________________________________
Signature of the Sports cub
Signature of the player
(Person authorised to sign for a company)

__________________________________ _____________________________________
Clarification of signature
Clarification of signature

A contract with a player under age must be signed by a person having custody of the player.
If this is the case with this contract, signature and clarification of signature:

__________________________________
Clarification of signature

_____________________________________
Clarification of signature

See “Appendix 1 – Education compensations” and the SHF webpage concerning the Sports club
obligations to pay possible Education compensation to previous sports clubs.

SHF / Ralf L / 2013-08-12
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