
SPONSORAVTALE 
 
Denne avtalen er inngått mellom: 
SpareBank 1 Modum, SpareBank 1BV, SpareBank 1 Ringerike Hadeland, SpareBank 1 
Hallingdal Valdres og Buskerud skiskytterkrets (BSSK). · 
 
Avtalens varighet: Fra 01.01.2014 - 31.12.2015 med intensjon om forlengelse for 2 og 2 år. 
 
Ansvarlig for kontraktens gjennomføring:  

 Ole Gunnar Fidjestøl, SpareBank 1 Modum, 32 78 19 19 – 934 16 015 og  

 Odd Erik Berg, leder BSSK, Paradisbakkene 16, 3403 Lier, 916 75 836.  
Ved endring av ansvarlig skal den andre parten umiddelbart få melding om dette. 
 
BSSK sitt hovedansvar i avtaleperioden er: 

 Hver vinter skal BSSK gjennomføre SpareBank 1-cup i Buskerud og prøve å gjøre 
dette til et populært tiltak i kretsen. 

 Legge ut SpareBank 1 logo på sin internett-side. 

 Legge inn SpareBank 1 logo nederst i bildet på BSSK-facebook. 

 Øke trenerutdanningen hos klubbene. 

 Gjennomføre treningssamlinger for utøvere i alderen 13 år og oppover. 

 Treffe tiltak som kan øke rekrutteringen og talentutviklingen i Buskerud. 

 Utvikle trener og ledermodeller som gjør at løperne fra Buskerud kan prestere bra i 
norske mesterskap. 

 BSSK skal jobbe for et godt miljø, sa vel blant foreldre, utøvere og trenere, som 
blant klubbene og arrangører av SpareBank 1-cupene. 

 Skaffe SpareBank 1 et godt omdømme (PR) i Buskerud. 
 
SpareBank 1 bankene vil av BSSK bli fakturert med kr. 25.000,- hver etter 1.1.2014 og 
etter 1.1.2015 som overføres BSSKs konto: 2280 31 94169 i SpareBank 1 Ringerike og 
Hadeland. 
 
Kontakt-personer for SpareBank 1 pr. 01.12.2013 er: 
SpareBank 1 Modum:  olegunnar.fidjestol@modum.sparebank1.no  
SpareBank 1 BV:  oyvind.kjos@s1bv.no. 
SpareBank 1 Ringerlke Hadeland: kristin.ruud@rhbank.no  
SpareBank 1 Hallingdal Valdres:   tove.buseth@sb1.no 
 
Andre forhold: 

 Alle konti til BSSK skal være i SpareBank 1- bankene. 

 BSSK kan ikke inngå sponsoravtaler med andre banker eller forsikringsselskap i 
avtaleperioden. 

 BSSK skal innen 1. november hvert år sende SpareBank 1 Modum en oversikt 
over planlagte aktiviteter og arrangement. 

 Alle SpareBank 1 cuper, totalt 10 stk, skal fordeles til alle aktive klubber i BSSK. 
 
Ansvarlig arrangør for hvert renn i SpareBank 1 Cup har ansvar for ar etterfølgende 
SpareBank 1-materiell benyttes / profileres. Arrangør må ta kontakt med nærmeste bank ift 
arrangørsted for å avtale overlevering av materiell i god tid før arrangementet finner sted. 
Materiellet skal forsterke kretsens relasjon til bankene og fremme SpareBank 1 cupenes 
PR og rennome i BSSK: 

 Start og målseil ved alle arrangement. 

 Arena reklame ved start og mål: 2 stk. SpareBank 1 seil. 

 SpareBank 1 startnummer dersom den lokale banken har dette. 

 2 SpareBank 1 bannere som skal brukes ved premieutdelinger/ arena ved 
SpareBank 1 cup. 

 
Denne avtalen kan ikke sies opp i avtaleperioden med mindre det skjer vesentlige 
endringer i forutsetningen for avtalen, eller klare brudd på noen av ovennevnte punkter. 
 
Avtalen er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av partene. Avtalens innhold er begrenset 
til å bli kjent i sin helhet mellom skiskytterkretsens styre og SpareBank 1 i Buskerud. 
Avtalens innhold med unntak av beløp kan distribueres fritt til klubbene i BSSK. 
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BSSK skal etter årlig kretsting sende årsberetning til SpareBank 1. 
SpareBank 1 tar om ønskelig initiativ til evalueringsmøte angående avtalen.  
 
SpareBank 1 er avhengig av tillit fra omverdenen. Kunder, offentlige myndigheter, andre 
finansinstitusjoner og samfunnet for øvrig må til enhver tid ha tillit til bankenes 
profesjonalitet og integritet. Dette fordrer at SpareBank 1 sine samarbeidspartnere opptrer 
aktsomt, redelig og objektivt, herunder lojalt og følger de lover, regler og uskrevne normer 
som samfunnet består av.   
 
SpareBank 1 forbeholder seg retten til å si opp avtalen dersom SpareBank 1 oppfatter 
BSSK som lovbryter av samfunnets lover og etiske normer og regler. Spesielt nevnes 
doping innen idretten, økonomisk utroskap og grov utenomsportslig opptreden. Det 
tillegges BSSK sine valgte, ledere og trenere et spesielt ansvar i så måte. Det 
forventes at disse skal fronte og forholde seg til de verdier og holdninger som SpareBank 1 
ønsker å formidle gjennom sine sponsoravtaler. 
 
 
Vikersund, 17.03.2014 
 
For Buskerud skiskytterkrets     SpareBank 1 bankene i Buskerud 
 

        
 
 
Odd Erik Berg      Ole Gunnar Fidjestøl 


