TEAM XXX
SAMARBEIDSAVTALE
mellom
Organisasjonsledd som er part i teamavtalen, jfr. pkt 2 og vedlegg 1
(Dette er en standardavtale for treningsgrupper og team tilknyttet Norges
Skiskytterforbund. Avtalen må tilpasses det enkelte tilfelle.)

1. Formål
X Skiskytterkrets/Idrettslag, Y Skiskytterkrets/Idrettslag og Y
Skiskytterkrets/Idrettslag……. (heretter kalt partene) inngår gjennom denne avtalen et
treningssamarbeid. Partenes felles treningsgruppe skal hete Team XXX
Team XXX har til formål å……..………………….. (formålet beskrives her)
Flere organisasjonsledd (idrettslag, skiskytterkrets eller NSSF) kan gå sammen om å
etablere et treningssamarbeid bestående av løpere fra de samarbeidende
organisasjonsleddene (heretter kalt «Team») Et Team er ikke en selvstendig juridisk
enhet.
Formålet med denne avtalen er å regulere de nærmere rettighetene og forpliktelser
mellom partene. Avtalen forplikter begge/alle parter økonomisk og juridisk.
2. Avtaleperiode
Samarbeidsavtalen gjelder for perioden 1. mai åååå – 30. april åååå. Eventuell
videreføring av avtalen skal være avklart senest 3 mnd. før avtalens utløp.
Alt. for team som er permanente over en lengre periode:
Samarbeidsavtalen gjelder fra dd.mm.åååå og til teamet oppløses. Oppløsing skal skje
etter en oppsigelsesfrist på 6 måneder.
Det skal fremgå av eget vedlegg (vedlegg 1) hvilke organisasjonsledd som er part i
avtalen. Dette vedlegget skal fornyes for hver sesong (1. mai – 30.april).
3. Organisasjonsrettslig forankring av Teamet – forholdet til idrettens regler
I henhold til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov§1-4, siste
ledd, er startfellesskap eller annen samarbeidsform mellom idrettslag ikke å anse som
eget idrettslag. Et Team er således ikke et selvstendig rettssubjekt, jf også punkt 1-3 i
samarbeidsavtalen.
Partene i Teamet (de samarbeidene organisasjonsleddene) er på ordinær måte, og med
bakgrunn i sine medlemskap i NIF og NSSF, underlagt de til enhver tid gjeldene
reglementer med tilhørende bestemmelser vedtatt av NIF, NSSF og IBU. NIF og NSSF
kan kreve innsyn i partenes regnskaper, avtaler, protokoller, korrespondanse, bilag mv.,
jfr, NIFs lov§2-2. Et team er underlagt de samme reglene som følger av NIFS lov og
videre at NSSF og skiskytterkrets kan kreve innsyn. Det vises særlig til NSSFs markedsog reklamebestemmelser.
Team XXX er organisatorisk underlagt X skiskytterkrets/idrettslag som iht. NIFs lov § 13
inngår alle forpliktene avtaler på vegne av teamet, herunder løperavtaler, arbeidsavtaler
med trener og støtteapparat, sponsoravtaler.
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Løpere fra og med første års junioralder kan representere et team godkjent av NSSF.
Teamet må bestå av minimum 3 løpere.
Dersom teamet skal bestå av utenlandske løpere tilsluttet andre nasjonale forbund enn
NSSF, forutsetter dette forutgående skriftlig samtykke fra det aktuelle nasjonale
forbundet og vedkommende idrettslag/klubb.
Hvis løpere på temaet blir tatt ut til representasjonsoppgaver eller til NSSFs landslag,
gjelder NSSFs bestemmelser om bekledning og reklamemarkering.
Denne avtalen skal sendes til NSSF til informasjon før Teamet kan effektueres og NSSF
skal informeres når avtalen er opphørt.
4. Partenes forhold til … (hovedsponsors navn) (Dette punktet gjelder kun
team som bruker hovedsponsors navn)
Partene er enige om at Teamets hovedsponsor, og bedriftens navn skal være identisk
med Teamets navn. Teamets navn er godkjent av Skiskytterforbundet den …(dato)
5. Organisering av Team XXX
Team XXX ledes av en styringsgruppe oppnevnt av partene. Styringsgruppen består av
følgende personer:
- (navn, funksjon og organisasjonsledd)
- (navn, funksjon og organisasjonsledd)
- (navn, funksjon og organisasjonsledd)
Styringsgruppen er ansvarlig for den løpende drift og økonomi for teamet De skal
utarbeide budsjett for Team XXX som skal godkjennes av partenes styrende organer.
Styringsgruppens mandat følger ellers av denne avtales vedlegg 2 som er vedtatt av
partenes styrende organer.
Styringsgruppen skal rapportere til partene og X skiskytterkrets/skiskytterklubb.
X skiskytterkrets/skiskytterklubb (eller annen virksomhet) er forretningsfører for teamet
og utfører administrative tjenester etter nærmere avtale.
Trener- og støtteapparat rapporter til styringsgruppen i sportslige saker, og til X
skiskytterkrets/skiskytterklubb i administrative saker.
De samarbeidene organisasjonsledd er hver for seg ansvarlige for de avtaler som inngås i
tilknytning til Teamet, og må selv stå som avtalepart i de avtaler som inngår. Teamet
kan ikke være part i avtaler, jfr pkt 1-3.
6. Økonomi
Team XXX finansieres av partene, løperne (egenandeler), sponsorer mm.
Hver av partene betaler et grunnbeløp kr. ……… pr. sesong.
Hver av partene betaler en løperavgift for hver av sine deltakende løpere på kr. …….. pr.
sesong.
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Hver deltakende løper betaler en egenandel på kr. ……………. pr. sesong.
Beløpene forfaller til betaling pr. ………...
De konkrete inntekter og utgifter skal føres i en egen post i hver av partenes regnskaper.
Hver av partene er solidarisk ansvarlige for alle vedtatte utgifter knyttet til Teamet.
Et evt. underskudd i driften av Team XXX skal dekkes av partene i forhold til antall løpere
partene har på laget.
7. Løpere
Løperne i Team XXX representerer sine respektive idrettslag (skiskytterklubber).
Oppføring på start- og resultatlister skjer med skiskytterklubb/Team XXX.
Løperne kan ikke representere mer enn ett team i løpet av en skiskyttersesong.
Det inngås avtaler med hver løper på Team XXX. Løperavtalene signeres av løper og
løpers idrettslag (skiskytterklubb).
Løperavtalen regulerer forholdet mellom Team XXX og løper/skiskytterklubb mht.
forpliktelser og kommersielle rettigheter og skal være i henhold til NSSFs reklame og
markedsreglement.
Alle løpere på kommersielle team i Norges Skiskytterforbund skal ha gjennomført
Antidoping Norges e-læringsmodul Ren Utøver innen en måned etter at løper har signert
for teamet.
8. Kommersielle rettigheter
Partene er iht. gjeldende reklamebestemmelsene for Norges Skiskytterforbund enige om
følgende fordeling av logomarkering på våpen, hodeplagg og trenings- og
konkurranseantrekk:
a) Team XXX:
xxx cm2,
b) Skiskytterkretsene xxx cm2,
c) Skiskytterklubbene: xxx cm2
Team XXX disponerer og kan selge til sponsorer sin andel av logomarkeringen. Team XXX
sponsorer eksponeres med logomarkering xxx cm2 på konkurransedress……………………..
(nærmere spesifisert).
Teamets sponsoravtale(r) omfatter bestemmelser om konkurranseantrekk mv. innenfor
gjeldende reglement. Løpere, trenere, ledere og støtteapparat skal profilere Team XXX
og Team XXX sine sponsorer iht. teamets sponsoravtale(r) i alle sammenhenger hvor de
opptrer i kraft av å være løpere/ledere. Dette gjelder under konkurranser, trening,
pressekonferanser, intervjuer og andre arrangement. (nærmere spesifisert f.eks. om
antrekk i stafett/lagkonkurranse).

9. Mislighold
Dersom en av partene vesentlige misligholder sine forpliktelser i henhold til denne
avtalen eller unnlater å rette opp et mislighold av denne avtale innen 30 dager etter å ha
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blitt oppfordret til det ved skriftlig varsel fra den annen part, kan den annen part heve
avtalen.
Overnevnte bestemmelser avskjærer ikke partenes rettigheter til å gjøre gjeldene andre
misligholdsbeføyelser (krav om retting, omlevering, erstatning mv.) som følge av at en
av partene har misligholdt sine forpliktelser etter avtalen.
10.Konfliktløsning
Oppstår det uenighet mellom partene om forståelse av denne avtale, skal uenighet søkes
løst gjennom forhandlinger. Om dette ikke fører frem, er partene enige om at tvist med
bakgrunn i denne avtale skal løses for ordinære domstoler, med X Tingrett som
verneting.
11.Kontaktperson
(navn, klubb, mobil og e-post til leder av styringsgruppen settes inn her)

Sted:

Dato:

Partenes underskrifter med org.ledd

Avtalen informert:

Norges Skiskytterforbund

Parter
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Følgende organisasjonsledd er pr 1.mai åååå part i samarbeidsavtalen om Team XXX,
jfr. avtalens pkt. 2, tredje ledd.
Idrettslag/skiskytterklubb

Underskrift

Dette vedlegg fornyes for hver skiskyttersesong.
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Fullmakt

VEDLEGG 2

Idrettslaget………………….godkjenner deltakelse for løpere (evt. navn på løpere) som er tatt
ut til Team XXX. Deltakelsen i Team XXX gjelder så lenge Idrettslaget har løpere i
teamet.
Løpere i Team XXX representerer sine respektive idrettslag/skiskytterklubber. Oppføring
på start- og resultatlister skjer med skiskytterklubb/Team XXX.
Idrettslaget gir leder av styringsgruppa i Team XXX fullmakt til å kunne inngå avtaler
tilknytning til teamet, men slik at slike avtaler på forhånd avklares med Idrettslaget der
avtaler i teamet eventuelt kan komme i konflikt med avtaler i idrettslaget.
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