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AMATØRKONTRAKT 
(arbeidsavtale)  

 FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB 
  

MELLOM KLUBBEN ORG.NR ADRESSE 
    

    
OG SPILLER FØDSELSDATO ADRESSE / STED 
    

    
FOR 
PERIODEN  
FRA OG 
MED 

  
TIL 

OG MED  

 

 
Denne kontrakt er inngått i henhold til NHFs regler, og binder begge parter fra den dag 
kontrakten er undertegnet. 
 
 .................... den ...........20.... 
 
 

 BINDENDE SIGNATUR 
FOR KLUBBEN 

 SPILLERENS SIGNATUR  VERGES SIGNATUR 
FOR SPILLERE UNDER 
18 ÅR 

 
 

 
 
 

    

 
Følgende dokumenter inngår i kontrakten, og er utferdiget i to -2- eksemplarer, ett til Klubben 
og ett til Spilleren. 

 
DEL I  Alminnelige bestemmelser 
DEL II  Partenes rettigheter og plikter 
DEL III  Avtalens opphør 
 

 
For å inngå kontrakt med spiller som ikke er myndig, må det være avholdt et 
informasjonsmøte mellom klubben og spillerens verge. Møtet protokolleres og undertegnes 
av begge parter. Protokollen vedlegges kontrakten. Kontrakten med spiller som ikke er 
myndig, skal underskrives av spilleren selv og spillerens verge, ref. NHFs Reglement for 
overgang og utlån § 38 (2). 
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I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER (KAN IKKE ENDRES) 
 
1.1 En amatørspiller kan ikke motta trekkpliktige ytelser som overstiger kr 1.499,- pr 

måned. (Beløpsgrensen fastsettes av Forbundsstyret og kunngjøres på 
www.handball.no.) En spiller som mottar trekkpliktig ytelse som overstiger kr 1.499,- 
pr måned skal ha kontrakt for semiprofesjonell eller profesjonell spiller. (Jfr. NHFs 
Reglement for overgang og utlån § 39.) 
 

1.2 Spilleren må være medlem av klubben. Medlemskapet faller ikke bort ved 
kontraktens utløp. Klubben har organisatorisk styringsrett over alle sine medlemmer 
etter idrettens bestemmelser. 

 
II. PARTENES RETTIGHETER OG PLIKTER 
 
1 Spillerens plikter 
 
1.1 Spilleren må ha gyldig lisens for å kunne delta i trenings- og kampaktivitet. 
 
1.2 Spilleren plikter å møte på de treninger, kamper og annen aktivitet1 som klubben 

pålegger spilleren, i henhold til nedenfor stående liste: 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 

1.3 Spilleren plikter å melde fra til trener/oppmann hvis han/hun er forhindret fra å møte 
til trening, kamper eller andre tiltak i klubbens regi (jfr. foregående). 
 

1.4 Spilleren plikter å spille kamper for det laget klubben bestemmer. 
 
1.5 Spilleren plikter å avstå fra bruk av midler og metoder som er forbudt i h.t. NIF, IOC 

og IHFs til enhver tid gjeldende regelverk.  
 

 Klubben plikter å informere Spilleren om regelverket vedrørende forbudte dopingmidler 
og metoder, samt konsekvensene ved brudd på dopingreglene. Spilleren er imidlertid 
innforstått med at Klubbens eventuelle manglende oppfølgning av opplysningsplikt 
etter denne bestemmelse ikke kan påberopes til forsvar i en eventuell dopingsak. 

 Spilleren plikter hvert annet år å gjennomføre nettkurset «Ren utøver» i regi av 
Antidoping Norge. 

 
 

1.6 Spilleren plikter å innrette seg etter idrettens (klubb, særidrett, idrettsforbund) lover 
og bestemmelser.   

 
1 Annen aktivitet kan eksempelvis være dugnadsarbeid, sponsoroppdrag, etc. 

http://www.handball.no/
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2. Klubbens plikter. 

 
2.1 Følgende utstyr til kamp og trening betales helt eller delvis av klubben: 

(Dersom det nedenfor ikke er angitt kostnadsfordeling mellom klubb og spiller, dekker 
klubben det angitte utstyret fullt ut.) 

 
__________________________________ 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 
 
2.2 Etter forhåndsgodkjenning av klubben kan spilleren få refundert følgende utgifter mot 

godkjent dokumentasjon: 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 
 
Bilag må være innlevert innen den ................ i hver måned. 
Utgiftsgodtgjørelse som ikke er innberettet innen 3 måneder etter denne dato, blir ikke 
utbetalt. 

 
 
2.3 Spilleren mottar kr ____, 00 pr måned i trekkpliktige ytelser utover refusjon av utgifter 

som angitt i punkt 2.2. Ytelsen utbetales den ______ hver måned. 2 
 
 

 

3 Legehjelp, behandling 
 

3.1 Klubben bistår Spilleren med legehjelp eller annen nødvendig og hensiktsmessig 
behandling ved skader pådratt under deltakelse i kamper og/eller på trening i klubbens 
regi.  
Spilleren har dog alltid rett til for egen regning å søke egen lege. 

 
2 Dersom den trekkpliktige ytelsen overstiger 1.500 kr. per måned, skal kontrakt for semiprofesjonell spiller 
benyttes, hvis beløpet overstiger 4.000 kr. benyttes kontrakt for profesjonell spiller. 
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4. Sponsoravtaler og andre avtaler med næringslivet 

4.1 Alle avtaler inngås av Klubben 
 

Inngåelse av avtaler og etablering av samarbeid mellom idretten og næringslivet skal 
skje skriftlig. Kun organisasjonsledd kan være part i slike avtaler/samarbeid med 
mindre annet fremgår av NIFs Lov eller NHFs Markedsreglement.  
 

4.2 Spillerens medvirkning i markedsavtaler 
 
Klubben skal påse at Spilleren gjennom Klubbens avtaler ikke i urimelig grad pålegges 
byrder utover det som Spilleren måtte påregne i samsvar med praksis. 
 
Spilleren gir Klubben rett til, uten særskilt vederlag til Spilleren, å gi Klubbens 
(kommersielle) avtalepartnere tillatelse til å benytte Spilleren, herunder foto, levende 
bilder, navn og signatur o.l., i markedsføringsøyemed og i interne og/eller eksterne 
arrangement til avtalepartnerne. 
 

 Spilleren kan ta forbehold om deltagelse i reklame- og markedssammenheng dersom 
det strider mot spillerens etiske og moralske overbevisning. En slik reservasjon skal 
inngis skriftlig, og begrunnes.  

 
5. NHFs regelverk 
 
5.1 Innholdet i denne kontrakten skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende 

lover og regler i norsk lov og NHFs regelverk. Ved motstrid går Norges lover og/eller 
NHFs retningslinjer foran. 

 
 
III AVTALENS OPPHØR 
 
6.1 I kontraktstiden kan spilleren ikke bli spilleberettiget for ny klubb som amatørspiller 

uten at de 2 klubbene er enige om dette. Amatørspiller kan imidlertid ikke nektes å ta 
håndball som hel- eller deltids yrke (inngå semiprofesjonell eller profesjonell kontrakt) 
i kontraktsperioden. 

 
 

 
7 TVISTER 

 
7.1 Frivillig tvisteløsning 

 
Oppstår det tvist om forståelsen eller gjennomføringen av Klubbens eller NHFs 
regelverk og bestemmelser for øvrig mellom Spilleren og Klubben, som partene ikke 
kan komme til enighet om, avgjøres tvisten i h.h.t. NHFs lov og reglement. 
 
Partene kan bringe andre forhold ved kontrakten inn for tvisteløsning i NHF 
 
Kontrakten utstedes i 2 – to – eksemplarer, ett til hver av partene. 
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