
   
 

Rammeverk kontrakter for junior- og seniorutøvere 
Figgjo IL - ski- og skiskyting 2020-2021. 

 

Figgjo IL - ski og skiskyting ønsker å bidra med økonomisk støtte til junior og senior 
utøvere som satser på nasjonalt og internasjonalt nivå. Med nasjonalt nivå menes 
deltakelse i Norges Cup (NC) og NM. Figgjo IL-ski og skiskyting har som mål å kunne 
gi junior og senior utøvere konkurransedyktige vilkår sammenlignet med andre 
skiskytterklubber i Rogaland.  

Økonomisk støtte må stå i forhold til klubbens økonomi og utøvers grad av sportslig 
satsing. I tillegg skal utøvers ansiennitet som medlem i klubben og derigjennom 
tidligere bidrag til klubben gjennom dugnader hensyn tas. Det vil si at det i tilfeller der 
utøver har vært medlem i mindre enn 3 år vurderes graden av støtte av styret i hvert 
enkelt tilfelle etter følgende prinsipper: 1 år tilknytning 30 % støtte, 2 år tilknytning 60 
% støtte, 3 år tilknytning 100 % støtte. Klubbens støtte skal relateres til kostnader for 
reise og opphold knyttet til NC og NM. Utøver må likevel påregne å dekke deler av 
disse kostnadene selv.  

Klubben ønsker junior- og seniorutøvere som gode rollemodeller for yngre utøvere i 
klubben. Det er derfor forventet at junior- og seniorutøvere engasjerer seg i 
klubbmiljøet. Som motytelse for økonomisk støtte kan klubben kreve ekstra 
dugnadsplikt.  

 

For sesongen 2020/2021 gjelder følgende prinsipper i junior og senior 
kontraktene:  

● «Klubbandel» dekkes for klubbens junior og senior utøvere med ambisjoner 
om høyere sportslig satsing med deltakelser på lag/ team/ «morklubb» for hele 
perioden 01.05.20- 30.04.21 med et maks beløp à 5 000,-for 
ungdomsutøverne (17-19år) og juniorutøverne (20-22år) sesongen 2020/2021.  
 

o Utøver forplikter seg til å sende inn dokumentasjon for faktiske 
kostnader (kvitteringer) ifm med den høyere sportslig satsningen evt. 
faktura fra team/ lag utenfor morklubb for å få utbetalt sin «klubbandel».  

 
● Reisestøtte for deltakelse i NC og NM begrenses oppad til kr 1000,- pr reise. 

Utøvere som kvalifiserer seg til NC finale kan motta reisestøtte på kr 2000,- for 
dette arrangementet.  

 



   
 
 

● Dugnadsplikt - instruktør og/eller trenertjeneste. Klubben ønsker at junior- 
og seniorutøvere som gode rollemodeller for de yngre utøverne bistår som 
instruktør eller trener inntil 3t for sesongen 2020/21. Det kan f.eks være å bistå 
i gjennomføringen av årets skiskytterskole, delta på enkelte arrangement, 
klubbsamling eller klubbtrening. Dugnadsplikt skal tilrettelegges slik at de 
passer inn i utøveres sportslige satsing. Om ikke forespurt dugnad er 
gjennomførbart av utøver, forventes det at han/hun får hjelp fra familie til å 
gjennomføre dugnadsplikt.  

 
● Klubbens sportslige satsning baserer seg på den finansiering som kan skaffes 

gjennom samarbeid med næringslivet. Det er avgjørende at Figgjo IL - ski og 
skiskyting fremstår som et godt "produkt" slik at klubbens samarbeidspartnere 
får motytelser for sine investeringer. Dette krever at løpere, tillitsvalgte og 
ansatte samarbeider mot felles mål og lojalt støtter opp om de avtaler 
klubben forplikter seg i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Kontrakt 
 

Det vises til rammeverk kontakter for junior og senior utøvere. 

Følgende avtale er inngått mellom 

Figgjo IL ski og Skiskyting (heretter kalt Klubben) og …………...............(heretter 
"løperen") for sesongen 20/21. Løperens foresatte inngår også i ansvarsforhold 
dersom utøver er under 18 år.  

 

1. Klubbandel. 
Klubben utbetaler til utøver eller videregående skole/ skolelag en klubbandel 
på 5 000,- knyttet til utgifter ifm høyere sportslig satsning. 

 
2. Betingelser knyttet til utbetaling, krav til løperen.  

a. Løperen forplikter seg til å satse seriøst på ski og/eller skiskyting gjennom 
hele sesongen, med ambisjoner om individuell sportslig fremgang.  
 
b. Tilkjent beløp skal anvendes iht. kontrakt mellom løper og lag/klubb.  

 
3. Klubbens andre ytelser  

a. Reisestøtte:  
Klubben dekker reisekostnader til løperne begrenset oppad til kr 1 000,- pr 
reise til NC cup og NM. Dersom utøveren kvalifiserer seg til Norges cup 
finalen dekkes denne reise med opp til kr 2 000,-.  
Reisekostnader utbetales fortrinnsvis to ganger i året (som delsummer, 15. 
des. og 15. april) mot utfylt reiseregning vedlagt eventuelt kvitteringer som er 
relatert til opphold til løp i inneværende sesong. 
 
b. Startkontigent: Startkontingenten dekkes av klubben i 
skikonkurranser gjeldende Norgescup renn, NM og alle lokale/regionale renn.  

 

4. Øvrige plikter  

a. Løperen selv har ansvaret for å administrere reise og overnatting til alle 
renn nevnt i pkt. 3.a. Løperen har selv ansvaret for påmelding til renn innen 
påmeldingsfristen. Tillegg i påmeldingsavgift på grunn av for sen påmelding 
må dekkes av utøver. Videre må utøver selv dekke påmeldingsavgiften 
dersom utøver ikke deltar i påmeldt renn (gjelder ikke ved sykdom). En del av  



   
 

arrangementene krever at utøver selv må legge ut og betale for påmelding. 
Slike utlegg tilbakebetales ved fremlegging av kvittering til klubbens kasserer.  

b. Klubben skal dersom løperen ønsker det, bistå løperen i 
evt. tviste/diskusjoner mot skole/lag/krets/forbund.  

c. Klubben plikter ikke å holde løper med bekledning (løps -og overtrekks 
klær).  

d. Utøver forplikter seg til å bruke riktig sponsormarkering i alle offisielle og  
uoffisielle sammenhenger. 
Figgjo lL`s ski- og skiskyting lue skal benyttes på nasjonale renn, 
pressekonferanser, seiersseremonier, premieutdelinger og andre offisielle 
anledninger. Unntatt er utøvere på team/skole som har avtale med Figgjo lL`s 
ski- og skiskyting. Unntaket gjelder også for utøvere på NSSF landslag. Ved 
deltagelse i langrenn der utøver representerer Figgjo lL`s ski- og skiskyting 
skal Figgjo lL`s ski- og skiskyting lue brukes. 

Utøver på team eller skole som har avtale med Figgjo IL ski og 
skiskyting om at team/ skole`s lue skal benyttes, må frigi 100cm2 
reklameplass på renndress, våpen eller oppvarmingstøy. Klubben 
disponerer løperens ledige reklameplass(er) på utstyr og bekledning, 
jfr. kontrakt lag til klubbens inntekt. Dersom klubben ikke har 
solgt/disponert reklameplassen innen 1.sept. plikter klubben å gi 
melding om dette til løperen, som da kan disponere dette. Løperne må 
selv sørge for å levere klær til trykking, dette så snart bekledning har 
kommet.  

e. Løperen plikter å framlegge evt kontrakt med videregående skole og/eller 
lag/team for klubben. Videre skal andre private kontrakter som har direkte  
sammenheng med idretten, godkjennes av klubben.  
 
f. Løper forplikter seg til instruktør/treningsytelser minimum 3t i perioden 
01.05.20-30.04.21. Dette avtales nærmere med sportslig leder høsten 2020. 
 
g. Utøver forplikter seg til å ikke bruke preparater eller annet som er eller kan 
forbindes med doping og stille til alle dopingkontroller/prøver dersom det  
gjennomføres.  

 
 

 



   
 

 
 
5. Brudd på forutsetninger for klubbens ytelser, mislighold av plikter.  

a. Ved brudd eller mislighold på forutsetningene for klubbens ytelser kan 
klubben redusere støtte til renn og eventuelt kreve hel eller delvis 
tilbakebetaling av klubbandel av løperen. Avgjørelse tas av klubbens styre, 
dog ikke uten at løperen og foresatt er gitt melding om dette, og har fått uttalt 
seg.  
 

Denne kontakt er utskrevet i to eksemplar, ett til Klubben og ett til Løper/Foresatt.  

Figgjo IL Ski og Skiskyting_  /__2020.  

 

 

Klubben:                                                       (sportslig leder)  

Løper:                                                           . 

Foresatte:                                                      . 

                                                

Kopi: Kasserer i Figgjo ski og skiskyting 2020-21. 


