
Regelverk gällande spelaravtal   

§ 2 Spelarens åtaganden  

2.1 Spelaren förbinder sig att som bandyspelare under avtalstiden medverka i 

föreningens verksamhet i fråga om bland annat matcher, träningar och 

sammankomster i enlighet med föreningens och överordnade 

idrottsorganisationers stadgar och övriga bestämmelser. Spelaren är dock inte 

skyldig att medverka om hinder föreligger av väsentlig art på grund av sjukdom, 

allvarliga familjeangelägenheter eller andra omständigheter över vilka spelaren 

inte råder eller som av anledning utgör ursäktande skäl.  

2.2 Hinder för bandyverksamheten skall omedelbart anmälas på sätt föreningen 

anvisar. Vid sjukdom eller skada ansvarar spelaren själv för att anmälan till 

Försäkringskassan sker liksom att andra nödvändiga åtgärder vidtas.  

2.3 Spelaren är skyldig att under avtalstiden på föreningens anmodan genomgå 

fysiskt test eller medicinsk undersökning för hälsokontroll. Sådana 

undersökningar bekostas av föreningen.  

2.4 Spelaren är skyldig att varje år under avtalstiden betala medlemsavgift till 

föreningen. Avgiften skall erläggas senast den 1 oktober eller det senare datum 

spelaren är spelklar för föreningen. Endast spelare som är medlem i en klubb 

ansluten till ett nationsförbund inom Internationella Bandyförbundet (FIB) har 

rätt att delta i landslag.  

2.5 Spelaren godkänner att föreningen och Svenska Bandyförbundet (SBF) 

antecknar spelarens personuppgifter i föreningens och SBF:s dataregister och 

att föreningen och SBF, inom ramen för sina respektive verksamhetsområden, 

publicerar spelarens namn i olika media oavsett framställningsform samt att 

uppgifterna tillhandahålls föreningens och SBF:s samarbetspartners.  

§ 3 Ersättning till spelaren m.m.  

3.1 Föreningen skall under avtalstiden utge ersättning till spelaren i enlighet 

med innehållet i bilaga till detta avtal. Sådana ekonomiska åtaganden får aldrig 

ha längre löptid än förevarande avtal. Om så skulle vara fallet är de ekonomiska 

åtagandena ogiltiga i den delen.  

3.2 Spelare som ådöms till avstängning för förseelse enligt kap 14. 

Riksidrottsförbundets stadgar har inte rätt att under sådan tid från föreningen 

uppbära ekonomisk ersättning enligt föregående stycke.  

3.3 Föreningen förbinder sig att hålla spelaren försäkrad enligt de bestämmelser 

SBF fastställer.  

3.4 Föreningen får inte hindra spelaren att ingå i klubbråd eller annan 

intresseorganisation för bandyspelare.  

§ 4 Reklamaktiviteter m.m.  

4.1 Spelaren förbinder sig att i skälig omfattning, utan extra ersättning utöver 

vad som anges i bilaga till detta avtal, medverka i föreningens reklam- och 

sponsoraktiviteter. Föreningen har även rätt att använda spelarens namn och 

bild i reklam.  

4.2 Spelaren är skyldig att i samband med träning och match använda av 

föreningen anvisad utrustning försedd med reklam. Vid presskonferenser och 

Tv-intervjuer som har samband med föreningens bandyverksamhet gäller 

detsamma. Spelaren är vidare vid resor till och från matcher skyldig att, i 

förekommande fall, bära av föreningen anvisad klädsel.  

4.3 Spelarens personliga reklamengagemang får inte konkurrera med avtal som 

föreningen slutit. Endast med föreningens skriftliga medgivande har spelaren 

rätt att i reklamsammanhang uppträda i föreningens dräkt eller i föreningens 

namn.  

§ 5 Medverkan i andra idrottsaktiviteter  

5.1 Spelaren får inte utan föreningens medgivande engagera sig i annan 

bandyförening som spelare eller ledare. Spelaren har inte heller rätt att utan 

föreningens skriftliga medgivande delta u tävling eller uppvisning i annan idrott 

utanför den egna föreningen.  

Som spelaren fått tillstånd att utöva annan idrottslig verksamhet än i 

föreningens regi, skall spelaren följa av föreningen angivna villkor härför, till 

exempel i försäkringshänseende.  

§ 6 Doping  

6.1 Spelaren förbinder sig att inte använda dopingpreparat och att i alla delar 

följa RF:s regler mot doping.  

6.2 Spelaren är skyldig att i samband med träning och tävling underrätta 

föreningsläkare eller annan anvisad person om vilka läkemedel, så kallade 

hälsokostpreparat och naturmedel han/hon intar eller intagit under den senaste 

veckan före träningen/tävlingen.  

6.3 Spelaren är medveten om skyldigheten dels att han/hon på anmodan 

underkasta sig dopingkontroll, dels att själv förvissa sig huruvida så kallade 

hälsokostpreparat och kosttillskott liksom läkemedel spelaren intar är 

dopingklassade eller inte.  

§ 7 Övergång till annan förening  

7.1 Vid avtalstidens utgång har spelaren rätt att övergå till annan förening inom 

Sverige i enlighet med vid varje tid gällande bestämmelser utfärdade av SBF.  

7.2 Vid avtalstidens utgång har spelaren rätt att övergå till förening i annat land i 

enlighet med vid varje tid gällande bestämmelser utfärdade av FIB.  

7.3 Föreningen förbinder sig att medverka till att de formella föreskrifterna i 

SBF:s respektive FIB:s tävlingsbestämmelser följs så att övergången kan ske så 

snabbt som möjligt.  

§ 8 Hävningsrätt  

8.1 Om föreningen eller spelaren i väsentlig mån bryter mot sina förpliktelser 

enligt detta avtal, får den andra parten med omedelbar verkan säga upp avtalet 

samt kräva skadestånd. Samma rätt tillkommer föreningen om spelaren blir fälld 

för att ha använt av RF förbjudna droger.  

8.2 Istället för att säga upp avtalet enligt § 8.1 har föreningen rätt att i angiven 

situation för viss bestämd tid, högst tre (3) månader, avstänga spelaren från 

medverkan i föreningens verksamhet och/eller besluta att spelaren under denna 

tid inte skall uppbära någon ersättning enligt detta avtal. Se vidare § 3.2.  

8.3 Om föreningen brutit mot avtalet enligt § 8.1, har spelaren rätt att med 

tillämpning av SBF:s tävlingsbestämmelser gå till annan förening utan att den 

kontraktsbrytande föreningen äger begära någon ekonomisk ersättning av 

spelaren eller den nya föreningen. Föreningen anses i väsentlig mån ha brutit 

mot avtalet enligt § 8.1 bland annat vid dröjsmål med betalning av spelarens lön 

eller inkomstskattepliktig förmån i mer än trettio (30) dagar.  

§ 9 Regelverk  

9.1 Parterna förbinder sig att följa FIB:s, SBF:s och RF:s vid varje tid gällande 

stadgar och bestämmelser samt fattade beslut. Parterna är medvetna om att 

angivna organisationers stadgar och tävlingsregler kan ändras med tvingande 

verkan på förevarande avtalsförhållande. Parterna förbinder sig att följa även 

sådana tillkommande bestämmelser.  

§ 10 Tvist  

Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras genom skiljeförfarande enligt ett av 

SBF:s styrelse fastställt reglemente för SBF:s skiljenämnd.  

§ 11 Andra avtal mellan parterna  

Om det mellan parterna föreligger andra avtal, som reglerar samma 

förhållanden som föreskrivits i detta spelaravtal, är sådana avtala inte bindande. 

Vad som överenskommits i till detta avtal fogade bilagor är dock bindande.  

§ 12 Avtalsutväxling och registrering  

12.1 Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar, varav föreningen och spelaren 

fått varsitt.  

12.2 Det åligger föreningen att digitalt via tävlingssystemet FX teckna 

spelaravtal. Underlåtenhet att teckna avtalet kan föranleda att föreningen 

ådöms en straffavgift om tretusen (3.000) kr.  

 

 

 

 


