
 
 

Regler for trenings- og konkurransesamarbeid, team  

 
1. Etablering av Team 

Organisasjonsledd, enkeltutøvere, og andre, kan gå sammen om å etablere et trenings – og 
konkurransesamarbeid bestående av løpere fra de ulike idrettslag, heretter kalt” Team”.  
 
2. Forankring og samarbeidsavtale 

Samarbeide om et Team skal etableres gjennom en samarbeidsavtale som skal sendes til 
NSSF til informasjon før samarbeidet kan effektueres. NSSFs standard samarbeidsavtale skal 
benyttes, med mindre noe annet på forhånd er avtalt med NSSF. Avtale om etablering eller 
videreføring av et Team skal være avklart med løpernes organisasjonsledd og NSSF før (sett i 
dato eller sesongstart eller noe). 
 
3. Krav til et Team 

Et Team må bestå av minimum 3 løpere fra og med første års junioralder.  Dersom et Team 
skal bestå av løpere tilsluttet andre nasjonale forbund en NSF, forutsetter dette forutgående 
skriftlig samtykke fra det aktuelle nasjonale forbundet og vedkommendes idrettslag/klubb.  
 
4. Innsyn 

NIF og NSSF kan kreve innsyn i partenes regnskaper, avtaler, protokoller, korrespondanse, 
bilag mv., jf., NIFs lov§ 2-3.  
 
5. Navn  

Partene i et Team kan selv bestemme teamets navn, dog slik at navn som inneholder navn på 
sponsor, et selskap, produkt eller tjeneste, skal godkjennes av styret i Skiskytterforbundet før 
det kan tas i bruk.  
 
6.Skifte av team 

Løpere kan ikke representere mer enn ett team i samme gren i løpet av samme 
skiskyttersesong. 
 
7. Start- og resultatlister 
Oppføring på start- og resultatlister skjer med idrettslag/skiskytterklubb/Team X. 
 
8. Løperavtaler 

Det inngås avtaler med hver løper på Teamet. Løperavtalene signeres av løper og løpers 
idrettslag/skiskytterklubb. Løperavtalen regulerer forholdet mellom løper, Teamet og løpers 
idrettslag/skiskytterklubb. Fordeling av kommersielle rettigheter skal være i samsvar med 
NSSFs reklame og markedsreglement.  
 
9. Representasjon 

Hvis løpere på temaet blir tatt ut til representasjonsoppgaver eller til NSSFs landslag, gjelder 
NSSFs bestemmelser for landslagsutøvere, herunder regler for bekledning og 
reklamemarkering.  
 
10. Antidoping 

Alle løpere på kommersielle team i Norges Skiskytterforbund skal ha gjennomført Antidoping 
Norges e-læringsmodul Ren Utøver innen en måned etter at løper har inngått avtale med 
teamet. 
 


