Eidsvoll 1814s
Amerikansk fotball

Ærlighet
Trøkk
Felleskap

Spillerkontrakt for sesongen 2021
Avtalepartene
Heretter referert som spiller
Spiller
Evt. foresatt 1
Navn:
Fødselsdato:
Adresse:
Telefonnummer:
E-post:

Klubbens representant:
Telefonnummer
E-post:

Ikke relevant

Evt. foresatt 2
Ikke relevant

Heretter referert som klubben
Eidsvoll 1814’s
Sportslig Leder
90786564
styret@1814s.no

1. Spillerens forpliktelser:
1.1 Ved å signere denne kontrakten har spilleren akseptert at han/hun spiller for klubben og ingen andre
amerikanske fotballklubber, uten et skriftlig overgangsskjema fra klubben.1.2. Kontrakten gjelder for hele
året, og spiller forplikter seg til å betale treningsavgift for signert år, men kan deles i terminbeløp.
1.2 Spilleren må følge klubbens, NAIFs, NIF, IFAFs og NOKs retningslinjer og antidoping policy. Spilleren må også
være tilgjengelig for dopingtester i regi av antidoping eller klubben når dette er påkrevd (gjelder fra man
løser lisens på U15 nivå). Klubben er sertifisert Rent idrettslag av Antidoping Norge, og som et ledd i
klubbens antidoping arbeid forplikter spiller seg til å gjennomføre opplæring i henhold til
www.rentidrettsJag.no, klubbens antidopingforedrag og ta testen på www.renutover.no. Bevis på utført test
leveres til klubben per e-post til: styret@1814s.no (gjelder fra man løser lisens på U15 nivå)
1.3 Spilleren forplikter seg til å ikke bruke klubbens navn eller logo, eller å involvere seg i noen økonomisk
aktivitet som involverer klubben eller deres medlemmer uten skriftlig tillatelse fra klubben.
1.4 Spilleren forplikter seg til å delta på dugnader, klubbarrangementer, f.eks. kamper og promotering av
klubben/sporten i regi av klubben. Spilleren forplikter seg til å delta på dugnader i forbindelse med arbeid på
lagets bane.
1.5 Spilleren betaler selv lisens/forsikring til NAIF. Klubben registrerer lisens/forsikring gjennom sportsadmin. og
spiller får mail med kid- og kontonr. fra NAIF.
1.6 Spilleren må være medlem av klubben. Medlemsavgiften er på kr 270,- og blir fakturert av klubben igjennom
portalen Spond.
1.7 Fravær fra trening, kamp eller andre arrangementer, rapporteres til sportslig leder/trener/oppmann
1.8 Tap av spillerdrakt vil medføre en egenandel på kr 200,-.

Eidsvoll 1814’s – Postboks 127, 2071 Råholt, Norway
www.1814s.no
Org.nr: 980 037 428
Kontonr: 2050.33.88392

Side 1 av 2

Eidsvoll 1814s
Amerikansk fotball

2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1

3.2
4.

Ærlighet
Trøkk
Felleskap

2.
Klubbens forpliktelser
Klubben forplikter seg til å stille med lag for spilleren.
Klubben forplikter og stille med forberedte, tilrettelagte treninger og utviklende spilleroppgaver.
Klubben forplikter seg til å gjennomføre opplæring i henhold til www.rentidrettslag.no samt legge til rette
for foredrag, opplæring og oppfølging i henhold til klubbens antidoping policy.
Klubben skal ha godkjente politiattester for samtlige trenere og støtteapparat.
Brudd på kontrakt
Ved brudd på kontrakt vil spiller bli utestengt fra klubben inntil forholdet er avklart. Eventuelle økonomiske
utestående fordringer vil bli innkrevd, samt innrapportert til NAIF/NIF jfr. NIFs lov §10-6 om medlemskap i
idrettslag. Brudd på dopingbestemmelsene vil, etter klubbens antidoping policy, normalt medføre eksklusjon
fra klubben på livstid og i NAIF 4 år.
Dersom klubben ikke oppfyller sine forpliktelser, vil spilleren kunne fristilles fra denne kontrakten.
Treningsavgifter

Nivå
Senior

Totalt pr år
Kr 6000,-

U19
U17
U15
U13
Peewee

Kr 5000,Kr 4000,Kr 3000,Kr 2000,Kr 1000,-

•

Treningsavgift faktureres av klubben

5. Utstyr
Spillere fra U17 og oppover kan leie utstyr av klubben om ønskelig. (Se eget skriv med priser og avtale)
Klubben oppfordrer spillerne til å kjøpe eget utstyr.
U15 spillere: får låne utstyr av klubben gratis. Spiller forplikter seg til og levere tilbake lånt utstyr ved
fratredelse som spiller i klubben.
6. Egenandel
Ved bortekamper hvor det er lengre reise og/eller overnatting vil det bli avkrevd egenandel. Egenandelen vil
bli satt i forhold til reisekostnad og betales i Spond ved påmelding.
7. Signaturer
…………………………… den …………………
………………………………………………………
Klubben

……………………………. Den ………………
…………………………………………………….
Spiller

………………………………………………………
Foresatt 1 (for spiller under 18år)

…………………………………………………….
Foresatt 2 (for spiller under 18 år)
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