Skytteravtale
1: Innledning

1.1 Denne avtalen inngås mellom Norges bueskytterforbund, heretter benevnt NBF, og (utøvers
navn_______________________________________________________________________),
som til enhver tid vil forholde seg til og være kjent med det gjeldende regelverket.
1.2 Bakgrunn

Denne avtalen regulerer vilkårene for skyttere som representerer NBF i internasjonale
mesterskap, ”World Cup”-er eller matchingsoppgaver i regi av forbundet.

2: Formål
Avtalen er satt opp med retningslinjer slik at det klargjøres hva som forventes av
representasjonsskyttere og for at laget skal fungere på en best mulig måte.

3: Forholdet til idrettens bestemmelser

I tillegg til denne avtale er partene, til enhver tid, underlagt følgende idrettsorganisasjoners gjeldene
lov, reglement og bestemmelser:
-

Den internasjonale olympiske komité (IOC)

-

Det internasjonale bueskytterforbundet (WA)

-

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

-

Norges bueskytterforbund (NBF)

Hver av partene har et selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med de overnevnte bestemmelser.

4: Avtalens varighet og omfang

Denne avtalen gjelder fra signeringsdato, til skytter ikke lenger representerer NBF i internasjonale
mesterskap eller til en revidert avtale foreligger.

5: Forpliktelser i representasjonsoppgaven

Det forventes at skytterne fremstår som den representanten dette innebærer. Dette innebærer at
vedkommende:
-

følger lagleders henvisning og vise lojalitet ovenfor beslutninger som vedtas.

-

møter til avtalt tid uten å forvente at lagkamereatene/lagleder skal behøve å hente/vekke.

-

møter forberedt, både fysisk og psykisk.

-

til enhver tid bruker rett bekledning av landslagstøy når du representerer NBF, også på reise.

-

har velfungerende utstyr (dobbelt sett av komplett bue er ønskelig)

-

er bevisst på at de i denne sammenheng representerer Norge fra avreise til hjemkomst.

-

oppfører og kler seg slik det sømmer seg for en representant av/for norsk idrett.

-

ved deltakelse i internasjonale mesterskap/stevner skal skytterne være tilstede der
konkurransen foregår, selv om de selv ikke er med i konkurransen lenger. Dette i respekt for
arrangør, vår idrett og ikke minst medskyttere.*

-

deltar på åpnings- og avslutningsseremonier, og eventuelle andre offisielle tilstelninger.*

-

forholder seg til, og er kjent med, de gjeldene regler for norsk idrett, herunder doping- og
etikettebestemmelser, samt sponsorreglene til NBF/NIF

-

respekterer og viser hensyn overfor medskyttere.

-

ikke inntar/nyter alkohol.**

-

inntar fastsatte måltider i samlet tropp og deltar på aktuelle lagmøter.*

-

snakker med lagleder om personlige problemer eller problemer innad i laget, dersom det
skulle være aktuelt, fremfor å belaste medskyttere med dette.

-

tar eventuelle uklarheter ved instrukser opp med lagleder på en rolig og høflig måte. I de
tilfeller man ikke kan enes, skal lagleders instrukser gjelde og eventuelle uenigheter tas opp
med NBFs administrasjon ved hjemkomst.

-

deltar på eventuelle pressekonferanser, intervjuer eller fotosesjoner (f.eks. lagbilder) der
formålet er å skaffe aktuell informasjon/PR bl.a. til bruk av NIF eller NBF.

*Lagleder

kan unntaksvis, ved sykdom, force majeure og når praktiske forhold tilsier noe annet, vurdere unntak fra denne

regelen
**Lagleder

laget

kan gi disposisjon fra denne regelen ved banketter/avslutninger – med mindre skyttere under 18 år er en del av

6: Markedsmessige forhold

Utøveren skal opptre lojalt overfor NBFs sponsorer/samarbeidspartnerer, samt bruke rett
sponsorprofilereing* i alle offisielle, og uoffisielle, sammenhenger, herunder
pressekonferanser/medieopptredener.
*Utøveren

kan inngår private, individuelle, markedsavtaler og etter søknad få anledning til å benytte forhånds avtalt plass på

landslagsantrekket til egen sponsorprofilering

7: NBFs forpliktelser

Forbundet skal sørge for bestillinger knyttet til reise (samlet utreise vil være hovedregel, men det vil
kunne være visse praktiske unntak), opphold (innkvartering i dobbeltrom må påregnes) og, gjennom
lagleder, gi alle relevante opplysninger om konkurransen og konkurransestedet.

NBF dekker alle omkostninger ved reise og opphold, med mindre annet er fastlagt (reise gjennom
annen finansiering). Det vil bli oppnevnt en lagleder ved alle mesterskap, games, worldcuper,
europacuper m.m. der påmelding skjer gjennom NBF.

8: Mislighold

Dersom denne avtalen ikke overholdes, vil én eller flere av følgende reaksjonsmåter bli benyttet:
-

Utøver trekkes fra konkurransen (lagleders avgjørelse)

-

Hjemsendelse på utøvers regning

-

Utestengelse fra konkurranser i kortere eller lengre tid (styrets avgjørelse)

9: Tvister
Tvister vil bli avgjort i henhold til Norges idrettsforbunds lover.

10. Skyttens ansvar
Skytteren skal sende en bekreftelse på hvordan navnet til skytter er skrevet i passet inn til
forbundskontoret sammen med innsendelsen av denne avtalen, slik at rett navn registreres for
bestilling av billetter

Jeg bekrefter at jeg stiller med gyldig pass (minst 6 mnd. frem i tid)
Jeg bekrefter at jeg selv skaffer gyldig reiseforsikring.
Jeg bekrefter at jeg stiller med gyldig helsekort
Navn i passet (Blokkbokstaver)………………………………………………………………

Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, hvorav NBF og utøver beholder hvert sitt eksemplar.

Oslo ___/___/_____

For Norges bueskytterforbund,

Utøver

iht fullmakt

_____________________________

_____________________________

Foresattes underskrift (utøver u. 18 år)

________________________________

