
 

 

SVENSKA BOWLINGFÖRBUNDET 

Exempel på avtal mellan förening och spelare 
 

 

Allmänt vid avtal mellan förening och utövare 
Föreningens stadgar kan på individplanet huvudsakligen sägas ta fasta på att reglera förhållandet 

mellan medlemmar i allmänhet och föreningen, alltså inte i första hand föreningens relation till 

de medlemmar som också är aktiva utövare. För att tydliggöra förhållandet med aktiva utövare 

rekommenderas att föreningens stadgar kompletteras med individuella avtal. 

 

Det rekommenderas att föreningen med alla aktiva utövare har skriftliga avtal som klargör både 

föreningens och utövarens rättigheter och skyldigheter, samt i överensstämmelse med Svenska 

Bowlingförbundets regelverk. 

 

Avtalstider på mer än 4-5 år avråds då sådana avtal sannolikt kan angripas som oskäliga (enligt 

36§ avtalslagen). 

 

Någon nedre legal åldersgräns finns inte så länge som vårdnadshavare godkänt avtalet (skriftligt). 

Rekommenderas att avtal ersätts med ett nytt avtal när utövaren fyllt 18 år. 

 

 

 

 

Nedanstående text är ett EXEMPEL på hur ett avtal kan se ut: 

Nedanstående kommer även att finnas som en redigerbar version i blankettarkivet på 

www.swebowl.se. 



 

 

Följande avtal har ingåtts mellan  
 

 

_____________________________ , ____________________________________________, och 

Föreningens id-nummer   Föreningens namn (nedan kallad Föreningen) 

 

 

_____________________________ , ____________________________________________ 

Spelarens personnummer   Spelarens namn (nedan kallad Spelaren) 

 

 

1 § Avtalstid 
1.1 Detta avtal gäller  

 

fr.o.m. 20___- ____- ____ t.o.m. 20___-____ -____. 

 

Avtalet kan sägas upp 

a) efter att en skriftlig överenskommelse slutits om att avsluta avtalet 

b) utan att förvarning ges, på grund av särskilt skäl. Särskilda skäl föreligger för Spelarens del om Föreningen 

på ett felaktigt sätt sköter sina åtaganden enligt § 2 i mer än en månads tid. Särskilt skäl föreligger för 

Föreningens del om Spelaren bryter mot dopingbestämmelserna eller, efter det att skriftlig varning tidigare 

utfärdats, om Spelaren på ett felaktigt sätt sköter sina åtaganden enligt § 3 i mer än en månads tid. Om 

avtalet hävs på grund av särskilda skäl kan skadestånd utkrävas av den felande parten. 

 

1.2 Till avtalet hör följande bilagor, vars innehåll är bindande för parterna. 

 Förslag på bilagor: 

 – gällande försäkringsvillkor 

 – regler för resor 

 – alkoholpolicy 

 

§ 2 Föreningens åtagande 
Föreningen förbinder sig till: 

2.1 att till SvBF/SDF, och i förekommande fall Spelarens nya förening, meddela förändringar/överlämna 

underskriven registreringsanmälan utan dröjsmål  

2.2 att under avtalstiden erbjuda möjlighet till regelbundna matcher och träning 

2.3 att under avtalstiden utge ersättning eller kostnadstäckning enligt följande: 

2.3.1 Då Spelaren använder egen bil för transport av spelare/utrustning i samband med gruppaktiviteter som t 

ex seriematch utgår ersättning i form av … 

2.3.2 Då Spelaren transporterar sig till och från allmän samlingsplats inför match/träning utgår ersättning i form 

av … 

2.3.3 Då Spelaren avstår förvärvsarbete på Föreningens initiativ utgår ersättning i form av … 

2.3.4 Övriga ersättningar… 

 

Förening och spelare skall betala sociala avgifter och skatter direkt i enlighet med gällande lag. Detta omfattar 

samtliga former av ersättningar, kontant eller värdet av naturaförmåner. Spelare som ådöms diskvalifikation för brott 

mot dopingreglerna enligt § 3, p 5 nedan, har inte rätt att under sådan tid, högst 3 månader, från föreningen uppbära 

ekonomisk ersättning enligt första stycket. 

 

§ 3 Spelarens åtagande 
Spelaren förbinder sig till: 

3.1 att under avtalstiden bedriva sitt bowlingutövande i Föreningen, och i största möjliga mån delta i de av 

Föreningen anordnade aktiviteter, såsom seriespel, träningsverksamhet och andra aktiviteter som anordnas i 

Föreningen namn och enligt Föreningen stadgar  

3.2 att underhålla och försöka utveckla sin förmåga och skicklighet som bowlingspelare, samt att avstå från 

handlingar som kan skada idrotten och Föreningen rykte. 

3.3 att när Spelaren nomineras, delta i de uppdrag som Spelaren uttagits till och då vara en god representant för 

Föreningen och för svensk bowling både på och utanför banorna. 

3.4 att varje år under avtalstiden betala beslutade medlemsavgifter till Föreningen 

3.5 att inte använda dopingpreparat, och att i alla delar följa SvBF:s och Riksidrottsförbundets (RF) regler och 

föreskrifter om doping och alkohol. 

3.6 här kan skrivas in andra arrangemang som Föreningen vill att Spelaren medverkar i, t ex sponsorkvällar, 

funktionärsarbete, lottförsäljning 



 

 

 

Spelaren är dock inte skyldig att medverka om hinder föreligger på grund av krav från ordinarie arbetsgivare, 

sjukdom eller liknande angelägenhet. Dock skall sådana hinder för deltagande i avtalad verksamhet omedelbart 

anmälas till ansvarig i föreningen. 

Beskriv eventuella andra godtagbara skäl för Spelaren att inte medverka. 

 

§ 4 Reklam 
4.1 Föreningen har rätt att använda Spelarens namn och bild i reklam.   

4.2 Personligt reklamengagemang för Spelaren kräver Föreningens godkännande och får inte konkurrera med 

avtal som Föreningen slutit. 

4.3 Endast med Föreningens medgivande har spelaren rätt att i personligt reklamsammanhang uppträda i 

Föreningens tävlingsdräkt eller i Föreningens namn. 

4.4 Endast med Föreningens medgivande har spelaren rätt att i sanktionerad tävling uppträda i annan dräkt än 

Föreningens tävlingsdräkt. 

4.5 Spelaren får med sin medverkan i reklam inte riskera att skada bowlingens anseende eller strida mot god smak 

och sed i idrottsligt avseende . 

 

§ 5 Giltighet samt uppsägning  
5.1 Detta avtal kan, när som helst säga upp av Spelaren för byte till annan bowlingföreningen, förutsatt att 

Föreningen och den nya föreningen är överens, samt att detta är i enlighet med de av SvBF vid varje tid 

beslutade övergångsreglerna. Beskriv de ekonomiska förutsättningarna om byte sker under pågående 

säsong. 

5.2 Avtalet kan sägas upp i samband med att Spelaren flyttar till annan ort. Beskriv de ekonomiska 

förutsättningarna om byte sker under pågående säsong. 

5.3 Avtalet kan sägas upp av Spelaren om Spelaren beslutar att inte längre utöva sporten bowling. Beskriv de 

ekonomiska förutsättningarna om uppsägning sker under pågående säsong. 

5.4 Efter avtalstidens utgång har Spelaren rätt att övergå till annan förening inom Sverige i enlighet med de av 

SvBF vid varje tid beslutade övergångsregler. 

 

§ 6 Tvist  
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras enligt RF:s stadgar Kap 15. 

 

§ 7 Avtalsutväxling och registrering 
Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar, varav Föreningen och Spelaren fått var sitt. 

 

 

Ort ___________________________  Datum _______________________ 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Föreningen      Spelaren 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Namnförtydligande     Namnförtydligande  

 

 

 

 

Ett kontrakt med en omyndig spelare skall innehålla vårdnadshavarens underskrift/er 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Namnteckning     Namnteckning 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Namnförtydligande     Namnförtydligande 
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