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UTØVERKONTRAKT 2018 
 

FOR UTØVER UTTATT PÅ NORGES ELITELANDSLAG OG/ELLER 

REPRESENTASJONSLAG 

 

NAVN: _______________________________, heretter kalt "Utøver" 

PASSNR.:         

KLUBB: __________________________________ 

 

1. FORMÅL 

Norges Padleforbunds (NPF) formål er å fremme padlesporten i Norge, samt å representere 

idretten internasjonalt. NPF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik 

at det imøtekommer de krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og 

internasjonal idrett stiller. 

 

Denne avtalen er med på å danne grunnlaget for finansiering av toppidretten, slik at NPF kan 

tilrettelegge best mulige sportslige vilkår for utøveren. Avtalen regulerer i hvilken utstrekning 

og på hvilken måte NPF har rett til å benytte utøveren i landslagsvirksomheten og i 

markedsaktiviteter, samt andre rettigheter og forpliktelser mellom partene. Avtalen definerer 

også når utøver er på landslaget og når utøver er klubbens ansvar. 

 

2. ANDRE BESTEMMELSER 

I tillegg til denne avtalen er Utøver og NPF underlagt følgende idrettsorganisasjoners til 

enhver tid gjeldende lover, reglement og bestemmelser: 

 

• Den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) 

• World Anti-Doping Agency (WADA) 

• Det Internasjonale Padleforbundet (International Canoe Federation, ICF) 

• Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 

• Norges Padleforbund (NPF) 

 

Hver av partene har et selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med disse reglene. I tilfelle 

motstrid mellom denne avtale og ovennevnte lover, reglement og bestemmelser viker denne 

avtale. 

 

Denne avtalen omfattes ikke av arbeidsmiljølovens bestemmelser og regulerer således ikke et 

arbeidsgiver/arbeidstaker forhold mellom partene. 

 

3. UTØVERS RETTIGHETER  

3.1 Utøvers sportslige og økonomiske rettigheter 

Utøver har ved signering av denne avtalen rett til å delta i NPFs landslagsvirksomhet og 

konkurranseopplegg. 

http://www.olympic.org/
https://www.wada-ama.org/
http://www.canoeicf.com/
http://www.lovdata.no/nif/hifl-20070512-0001.html#map0
http://www.padling.no/
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Utøvers sportslige og økonomiske rettigheter følger av denne avtalens punkt 4. 

 

3.2 Utøvers markedsrettigheter 

 

Retten til å inngå markedsavtaler tilhører idrettens organisasjonsledd, herunder slik at 

Utøver ikke kan inngå individuelle markedsavtaler knyttet til sin sportslige virksomhet, 

jf. NIFs lov § 14-4. Som markedsavtale regnes enhver avtale som gir et rettssubjekt rett 

til å utnytte et organisasjonsledd og/eller dets tilknyttede utøvere i sin markedsføring eller 

øvrige virksomhet. 

 

NPF tillater dog at Utøver gis rett til å inngå egne markedsavtaler innenfor rammer 

fastsatt av NPF, jf. NIFs lov § 14-4 (2), der Utøver fremforhandler selv markedsavtalen 

og Utøveren er selv er ansvarlig for oppfyllelse av avtalen, Slike markedsavtaler blir i det 

følgende benevnt som” individuelle markedsavtaler”.  

 

Utøver som representerer Norge i internasjonale konkurranser eller deltar på 

treningssamlinger i landslagregi er å regne som landslagutøver 3 dager før avreise fra 

Norge og 3 dager etter hjemkomst til Norge. Utøver som deltar på tester eller nasjonale 

treningssamlinger er å regne som landslagutøver fra oppmøte til avslutning. Når Utøver 

ikke opptrer som landslagsutøver etter denne avtalen, står Utøver fritt til å disponere eget 

/ klubbens utstyr / bekledning / sponsorer. 

 

NPF kan til enhver tid nekte, eventuelt stille vilkår for, å godkjenne/stå som part i 

individuelle markedsavtaler. Et vilkår kan for eksempel være at Utøver skal synliggjøre 

NPFs sponsorer sammen med den individuelle sponsorer, også når Utøver ikke er å regne 

som landslagutøver. 

  

Dersom NPF fremforhandler og inngår en individuell markedsavtale på vegne av Utøver, 

har NPF krav på 25 % av avtalens beløp som utbetales i år 1. Beløpet skal overføres 

direkte fra sponsor til NPF ved avtalt forfall. NPF skal videre ha 10 % av avtalens verdi i 

hvert av de etterfølgende årene i avtaleperioden. NPFs andel omfatter både faste beløp og 

eventuelle bonuser samt barteravtaler.  

 

Dersom Utøver med tillatelse fra NPF fremforhandler en markedsavtale på vegne av 

NPF, har Utøver krav på 25 % av avtalens beløp som utbetales i år 1. Beløpet skal 

overføres direkte fra sponsor til Utøver ved avtalt forfall. Utøver skal videre ha 10 % av 

avtalens verdi i hvert av de etterfølgende årene i avtaleperioden. Utøverens andel 

omfatter både faste beløp og eventuelle bonuser samt barteravtaler.  

 

Utøver står selv fritt til å disponere sin(e) eller klubbens sponsorer på høyre bryst, høyre 

krage på tøy og kajakk langsmed/under cockpit, så lenge markedsavtalen er godkjent av 

NPF og i henhold til bestemmelser om størrelse og plassering. 

 

Utøver kan inngå individuelle markedsavtaler forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

 

• NPFs standard markedsavtale for landslagutøvere skal benyttes (følger som 

vedlegg 1 til denne avtalen) 

 

• Utøver skal informere NPF om forhandlingene med den potensielle sponsoren 

umiddelbart etter forhandlingenes oppstart. Utøver skal gi NPF all nødvendig 
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informasjon relatert til forhandlingene og avtalemotparten. 

  

• NPF skal godkjenne avtalen ved å medsignere den sammen med partenes (Utøver, 

klubb og sponsor) signatur.  

 

• NPF eller Utøvers klubb skal være part i avtalen. 

  

• Individuelle markedsavtaler kan ikke være i strid med NPFs eksisterende avtaler 

 

• Individuelle markedsavtaler må være i overensstemmelse med NIFs lov kapittel 13 

"Avtaler og samarbeid mellom idrettens organisasjonsledd og næringslivet"  

 

4. UTØVERS FORPLIKTELSER  

4.1 Utøvers sportslige forpliktelse 

 

4.1.1 Utøver plikter å; 

 

• Delta på NPFs landslagsvirksomhet, konkurranseopplegg og sesongplan, slik det er 

avtalt mellom sportssjef / landslagtrener og Utøver. 

 

• Føre elektronisk treningsdagbok, samt gi sportsjef/trener innsyn i treningsdagboken. 

Dagboken skal føres daglig. Mer enn én ukes forsinkelse i føring av dagboken kan 

føre til skriftlig advarsel fra sportsjef. Etter to skriftlige advarsler på 12mnd kan NPF 

trekke all økonomisk og sportslig støtte til utøveren. 

 

• Delta på NM og NC hvor dette ikke kommer i konflikt med landslagets 

konkurranseopplegg og sesongplan.  

 

• Sette seg inn i og etterleve de til enhver tid gjeldende dopingbestemmelser, herunder 

NIFs, ICFs, IOCs og WADAs dopingbestemmelser. Utøveren skal holde seg løpende 

orientert om disse reglene. 

 

• 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 NPF på vedlagte skjema. Eventuell bruk av natur-preparater og kosttilskudd skal 

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

behov for medisinske preparater, skal NPFs 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. 

 

• Forholde seg til NPFs og helseteam i alle forhold knyttet til Utøvers helse, sykdom og 

skader. 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 NPFs landslagslege. Utøver 

står fritt til eget valg av fastlege. 

 

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

med NPF. Eventuelle konflikter eller uoverensstemmelser i eller med NPF skal 

behandles internt og ikke videreformidles til media 
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Som utøver er jeg innforstått med følgende: 

 

• Jeg er underkastet NIFs straffe- og dopingbestemmelser. 

 

• Jeg plikter å forvisse meg om at jeg ikke bruker midler, stoffer og metoder som er 

forbudt i henhold til den til enhver tid gjeldende dopinglisten.  

 

• Jeg står selv ansvarlig for å sjekke medisiner/preparater opp mot Antidoping Norge sitt 

legemiddelsøk. 

  

• Jeg skal ha gjennomført utøverprogrammet «Ren utøver» til Antidoping Norge minst 

en gang annethvert år. 

 

• Jeg plikter å levere en oversikt over kosttilskudd jeg tar (kosttilskuddskjema) til 

landslagslege i NPF. E-post: lavrans@padleforbundet.no 

 

• Overtredelse kan dopingbestemmelsene kan medføre administrative forføyninger eller 

anmeldelse til kompetent domsorgan for overtredelse av NIFs lov kapittel 12 

Bestemmelser om doping. 

 

• Jeg plikter å ha personlig reise-/ ulykkesforsikring som dekker deltagelse på 

landslagets aktiviteter. 

 

4.1.2 Denne avtalen gir ikke Utøver automatisk rett til å bli uttatt til landslagstroppen for 

deltagelse i arrangement eller treningssamling. Uttak til de enkelte arrangementer 

foretas av NPF.  

 

4.1.3 Utøver skal ikke uten forutgående skriftlig samtykke fra NPF delta i arrangementer 

arrangert av andre enn NPF når det kolliderer eller er uforenelig med NPFs 

landslagsvirksomhet, konkurranseopplegg og sesongplan, inklusive stevner og 

samlinger eller andre arrangement i NPFs regi. 

 

4.1.4 Utøver har plikt til å melde fra til kontaktperson i NPF når han/hun har gyldig forfall 

og ikke kan oppfylle forpliktelsene etter denne avtale. Forfall skal meldes så snart 

Utøver blir klar over at han/hun ikke kan møte. 

 

4.2    Utøvers plikt til å medvirke i sponsoravtaler 

 

NPF har eksklusiv rett til å inngå de avtaler som anses nødvendige for å danne grunnlag for 

finansieringen av NPFs landslagsvirksomhet, herunder å benytte Utøver til å oppfylle de 

inngåtte avtaler. Utøver forplikter seg til å medvirke i NPFs avtaler, dog slik at utøver har rett 

til å ta forbehold dersom markedsføringen strider mot Utøvers etiske og moralske 

overbevisning, jf. NIFs lov § 14-5. 

  

Utøver stiller blant annet følgende markedsrettigheter vederlagsfritt til NPFs rådighet: 

 

• Utøvers navn, bilde, levende bilde og signatur 

 

NPF kan benytte ovennevnte markedsrettigheter blant annet til: 

 

• Fotokampanjer, radioreklame, internettreklame, reklamefilm og videoinnslag 

https://antidoping.no/regler/legemiddelsok/
https://www.renutover.no/
mailto:lavrans@padleforbundet.no
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Utøver forplikter seg til å delta i 5 markedskampanjer i året. Aktiviteten skal tilpasses og ikke 

komme i konflikt med Utøvers avtalte konkurranseopplegg og sesongplan. 

 

NPF kan også kunne benytte Utøver i minimum tre egeninitierte rekrutteringsprosjekter, 

eksempelvis klubb-/ regionbesøk, messer og lignende. Aktiviteten skal tilpasses og ikke 

komme i konflikt med Utøvers avtalte konkurranseopplegg og sesongplan. 

 

NPF har per dags dato markedsavtaler med Thaugland Trælastforretning, Polar (pulsklokker), 

NELO (kajakker), 2XU (bekledning). 

 

Utøver skal følge og innrette seg til NPFs til enhver tids inngåtte markedsavtaler. 

 

Utøver er forpliktet til å benytte NPFs offisielle landslagsbekledning og utstyr, samt profilere 

NPFs samarbeidspartnere i forbindelse med all opptreden knyttet til denne avtalen. Når 

Utøver ikke opptrer som landslagsutøver etter denne avtalen, står Utøver fritt til å disponere 

eget/klubbens utstyr/bekledning. 

 

Utøver er forpliktet til å fremheve landslagets samarbeidspartnere ved innlegg i sosiale medier 

når utøver etter pkt 3.1 er å regne som landslagutøver, jf. NIFs lov § 14-5(1).   

 

NPFs rett til å benytte Utøver er eksklusiv og utøver plikter å avstå fra å inngå private 

markedsavtaler i forhold til de markedsrettigheter som NPF innehar, dog jf. denne avtale 

punkt 3.2.  

 

Dersom NPF skal inngå/inngår markedsavtale med en aktør som omfattes av samme bransje 

som Utøvers individuelle markedsavtaler, har NPF rett til å betale Utøver fri fra sine 

forpliktelser etter avtalen i henhold til utkjøpsklausul i NPFs standard markedsavtale. 

 

NPFs rettigheter etter denne avtale gjelder over hele verden. 

 

 

4.3    Utøvers lojalitetsplikt 

Utøver skal til enhver tid opptre lojalt overfor de vedtak og beslutninger NPF fatter, og skal 

ikke utføre handlinger som er i strid med NPFs interesser. 

 

Konflikter skal alltid først tas opp internt i gruppen (lag, trener, sportsjef, gen.sek.) eller med 

NPF ved president eller toppidrettsansvarlig i styret, før Utøver eventuelt uttaler seg i media. 

Utøver og forbund skal overfor media og i alle sammenhenger omtale hverandre på en 

konstruktiv måte. 

 

5. NPFs FORPLIKTELSER 

 

5.1 NPFs sportslige forpliktelser 

 

NPF skal gi utøveren et tilbud som ut fra NPFs tilgjengelige ressurser og prioriteringer gitt i 

godkjent budsjett er best egnet til å oppnå de sportslige målsettinger som NPF og Utøver i 

fellesskap har satt, herunder: 

 

• Tilby et trenings- og konkurranseopplegg innenfor rammen av budsjett som skal 

forbedre Utøvers mulighet til å oppnå de målsettinger som særforbund og utøver har 
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satt. NPF har et treneransvar for utøvere på samlinger og internasjonale stevner satt 

opp i seniorlandslagets årsplan. NPF vil også kunne tilby treneroppfølgning i perioder 

utenom landslagsaktiviteter uten forpliktelser. 

 

• Bistå med utarbeidelse av konkurranseopplegg og sesongplan 

 

• Følge opp Utøvers treningsdagbok  

 

• Samarbeide med Olympiatoppen 

 

• Tilrettelegge administrativt for toppidrettssatsing innenfor NPFs rammevilkår 

 

• Jobbe aktivt for å øke de økonomiske rammene rundt landslaget 

 

5.2 NPFs markedsforpliktelser 

 

NPF skal informere Utøver om både eksisterende og eventuelt nye avtaler som NPF inngår 

hvor NPF vil gjøre bruk av rettigheter etter denne avtalen. 

 

NPF skal varsle Utøver om fremtidige markedsaktiviteter og nye mulige samarbeidspartnere 

innen rimelig tid slik at Utøver kan planlegge og innrette seg i henhold til dette.  

 

NPF kan ikke overføre rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen til andre. 

 

5.3 NPFs økonomiske forpliktelser  

 

For Utøvers ytelser etter denne avtale er NPF forpliktet til å godtgjøre Utøver som følger: 

 

Reise- og oppholdsutgifter ved treningssamlinger i NPFs regi og ved konkurranser hvor 

utøveren deltar etter avtale med NPF, dekkes av NPF etter regning hvis annet ikke er avtalt. 

Billigste reisealternativ skal om mulig benyttes. Reise til oppmøtested dekkes kun etter avtale. 

Eventuelle egenandeler skal varsles i god tid, senest 1 mnd før aktiviteten. 

 

Dersom Utøver blir dømt for brudd på gjeldende dopingbestemmelser, faller NPFs 

forpliktelser etter denne avtalen bort. 

 

5.4 NPFs lojalitetsplikt 

 

NPF forplikter seg til alltid å ta opp enhver tvist eller uoverensstemmelse direkte med Utøver 

før NPF eventuelt uttaler seg i media. NPF og Utøver skal overfor media og i alle 

sammenhenger omtale hverandre på en konstruktiv måte. 

6. AVTALEPERIODEN 

Denne avtale løper fra den dag den blir undertegnet og opphører uten forutgående oppsigelse 

31. desember 2018 

 

NPF kan likevel si opp avtalen dersom utøveren ikke har deltatt i landslagsvirksomheten i en 

periode på tre måneder forutsatt at oppholdet ikke skyldes midlertidig sykdoms- og/eller 

skadefravær.  

 

Ved avtalens opphør bortfaller partenes rettigheter og forpliktelser etter denne avtale, dog slik 

at allerede påbegynte markedskampanjer skal avsluttes dersom NPF ønsker det.  



Side 7 av 7 

 

7. MISLIGHOLD 

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

Videre skal utøveren holde NPF skadesløs for ethvert tap NPF påføres, som følge av at NPF 

samarbeidspartner (sponsor) reiser krav mot NPF, med bakgrunn i utøverens mislighold 

overfor NPF. 

 

Dette gjelder spesielt bevisst mislighold der utøver ikke bruker eller ikke er bevisste i sin bruk 

av sponsormerket tøy spesielt i forhold til media, eller bruker tøy merket med andre 

sponsorer. NPF kan da kreve tilbake eller trekke fra pengebeløp beskrevet under punkt 4.3 

NPFs økonomiske forpliktelser tilsvarende krav fra sponsor. 

 

Ved vesentlig mislighold og overtredelse av lov og reglement fra en av partene har den annen 

part rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Som vesentlig mislighold regnes alltid 

at utøveren blir dømt for overtredelse av de til enhver tid gjeldende nasjonale og 

internasjonale dopingbestemmelser.  

 

8. TVISTER  

Enhver tvist eller uoverensstemmelse vedrørende denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. 

Partene skal lojalt og etter beste evne søke å bidra til at løsningen skjer ved forhandlinger. 

 

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

forhandlinger, jf. avsnittet ovenfor, skal tvisten løses ved en voldgiftsnemd. Den skal bestå av 

en representant fra hver av partene og en eller tre nøytrale medlemmer oppnevnt etter 

samtykke fra partene. 

 

Voldgiftsforhandlinger skal avholdes i Oslo. 

 

 

9. KONTAKTPERSON 

 

Kontaktperson i NPF er: Sven Nordby Anderssen, Generalsekretær NPF 

 

10. VEDLEGG  

 

1. NPFs eksempel på individuell markedsavtale 

2. Kosttilskuddsskjema 

 

*** 

Kontrakten er utferdiget i 2 – to – eksemplarer hvorav NPF v/administrasjon og utøveren 

beholder hver sin. 

 

 

 

 

Dato:……………….      Dato: ………………… 

 

 

 

Utøverens navn       Norges Padleforbund 


