SPELARAVTAL
* Med förening i avtalet avses i
förekommande fall även IdrottsAB

Följande avtal har ingåtts mellan

________________________________________ (Föreningen/IdrottsAB*),
(org.nr ________________________ )
och

________________________________________ (Spelaren)

(pnr ________________________ )

o

Vårdnadshavare (om spelaren är under 18 år):
_____________________________________
_____________________________________

o

Följande förmedlare har deltagit vid upprättandet av detta
spelaravtal:
o För föreningen:
______________________________
______________________________
______________________________
o För spelaren:
______________________________
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______________________________
______________________________
o För både föreningen och spelaren:
______________________________
______________________________
______________________________

o

Ingen förmedlare har deltagit vid upprättandet av detta avtal.

1 § Avtalstid
Detta avtal gäller fr.o.m. 20___-____-____ t.o.m. 20___-____-___
Avtalet upphör utan föregående uppsägning.

o

Vid representationslags upp- eller nedflyttning i seriesystemet,
gäller dock följande:
o Avtalets villkor gäller oförändrade.
o Avtalet upphör att gälla
o Avtalet gäller med följande justeringar:
○ se bilaga ____________________
______________________________
______________________________

§ 2 Spelarens åtaganden
2.1 Spelaren förbinder sig att som fotbollsspelare under avtalstiden
medverka i Föreningens verksamhet i fråga om bl.a. 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 annan
anledning utgör ursäktande skäl.

o

Spelarens åtagande gäller endast på följande nivåer/i följande lag
inom föreningen:
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○ se bilaga_____________________
______________________________
______________________________

2.2 Hinder för fotbollsverksamheten ska omedelbart anmälas på sätt
som Föreningen anvisar. Vid sjukdom eller skada ansvarar Spelaren för
att anmäla detta till Föreningen. Föreningen ansvarar för anmälan till
Försäkringskassan.
2.3 Spelaren förbinder sig att inte utan Föreningens samtycke tidigare
än sex (6) månader före avtalstidens utgång sluta avtal eller förhandla
om övergång med annan förening, svensk eller utländsk, i fråga om
uppdrag som spelare eller tränare.
2.4 Spelaren är skyldig att på Föreningens anmodan genomgå fysisk
test eller medicinsk undersökning relaterad till Spelarens anställning.
Sådana undersökningar bekostas av Föreningen. Föreningen garanterar
därvid Spelaren kostnadsfri behandling under avtalstiden för de skador,
som Spelaren ådragit sig som fotbollsspelare i Föreningen.
2.5 Spelaren är under avtalstiden skyldig att varje kalenderår betala
medlemsavgift till Föreningen. Endast spelare som är medlem i en
förening ansluten till ett nationsförbund inom UEFA och FIFA har rätt att
delta i landslag.
2.6 Spelaren är medveten om och godkänner att Föreningen och SvFF
antecknar Spelarens personuppgifter i Föreningens, SvFF:s och
Riksidrottsförbundets (RF) dataregister och att Föreningen, SvFF och
RF, inom ramen för sina respektive verksamhetsområden, publicerar
Spelarens namn i olika media oavsett framställningsform samt att
uppgifterna tillhandahålls Föreningens och SvFF:s samarbetspartners.
I fråga om behandling av medicinska och andra känsliga personuppgifter
krävs särskilt samtycke från Spelaren.

§ 3 Ersättning till Spelaren m.m.
3.1 Föreningen ska under avtalstiden utge ersättning och förmåner till
Spelaren enligt följande.
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Spelaren ska erhålla lön med _____________ kr per månad eller enligt
följande:
○ se bilaga __________
____________________
____________________
____________________
____________________

Spelaren har rätt till övriga ersättningar och förmåner
enligt följande:
○ se bilaga __________
____________________
____________________
____________________
____________________

3.2 Spelare som ådöms avstängning av vederbörande idrottsligt
bestraffningsorgan för att ha överträtt antidopingregler eller förbud mot
vadhållning och matchmanipulation enligt 6 och 7 §§ nedan, har inte rätt
att under avstängningstiden från Föreningen uppbära ekonomisk
ersättning enligt § 3.1. Detsamma gäller under avstängning, beslutad av
behörigt bestraffningsorgan, före slutligt beslut i ärende om misstänkt
överträdelse av sådana regler.
3.3 Föreningen förbinder sig att hålla Spelaren försäkrad enligt de
bestämmelser som SvFF fastställer och, i förekommande fall, tillämpligt
kollektivavtal.
3.4 Föreningen får inte hindra Spelaren att vara medlem i Föreningen
Svenska Fotbollsspelare (SFS) eller att ingå i klubbråd eller annan
intresseorganisation för fotbollsspelare.
3.5 Spelaren har rätt till semester och/eller semesterersättning enligt
vad som följer av lag eller kollektivavtal.
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§ 4 Reklamaktiviteter m.m.

4.1 Kollektivavtal får innehålla avvikelser från vad som anges i §§ 4.2–
4.4 nedan.
4.2 Spelaren förbinder sig att i traditionell omfattning utan extra
ersättning medverka i Föreningens marknadsförings- och sponsoraktiviteter. Föreningen har därvid rätt att använda Spelarens namn och
bild i reklam. För annan användning krävs Spelarens tillstånd i varje
enskilt fall.
4.3 Spelaren är skyldig att i samband med träning och match använda
av Föreningen anvisad utrustning försedd med reklam. Vid presskonferenser och mediaintervjuer som har samband med Föreningens
fotbollsverksamhet gäller detsamma. Spelaren är vidare vid resor till och
från matcher skyldig att bära av Föreningen anvisad klädsel.
4.4 Endast med Föreningens medgivande får Spelaren marknadsföra
företag (eller ett företags produkter eller tjänster) som bedriver med
Föreningens samarbetspartners konkurrerande verksamhet.
4.5 Endast med Föreningens medgivande får Spelaren 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 fotbollsförening som spelare eller ledare. Spelaren har inte heller
rätt att utan Föreningens medgivande delta i tävling eller uppvisning i
annan idrott utanför Föreningen.
5.2 Förening har rätt att villkora Spelarens deltagande enligt § 5.1, t.ex. i
försäkringshänseende.

§ 6 Doping
6.1 Spelaren förbinder sig att inte använda förbjudna substanser och att
i alla delar följa FIFA:s, UEFA:s, Riksidrottsförbundets (RF) och SvFF:s
antidopingregler.
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6.2 Spelaren är skyldig att i samband med träning och tävling underrätta
Föreningens läkare eller annan anvisad person om vilka medicinska
preparat samt s.k. kosttillskott och naturläkemedel Spelaren intagit under
den senaste veckan före träningen/tävlingen.
6.3 Spelaren är medveten om dels att Spelaren på anmodan är skyldig
att underkasta sig dopingkontroll, dels att Spelaren själv måste förvissa
sig om huruvida ett preparat som Spelaren intar är förbjudet eller inte.

§ 7 Vadhållning och matchmanipulation
7.1 Spelaren och Föreningen förbinder sig att i alla delar följa FIFA:s,
UEFA:s, RF:s och SvFF:s tillämpliga regler i fråga om manipulation av
match (s.k. matchfixing), inklusive men inte begränsat till vad som anges
i §§ 7.2–7.4.
7.2 Spelaren får inte – vid match där Spelaren kan påverka resultat eller
delmoment – själv eller genom ombud, vare sig inom eller utom riket,
ingå vadhållning gällande utgången av matchen eller annat förhållande
rörande matchen av vad slag det vara må, t.ex. men inte begränsat till
utgången av matchen eller olika tävlingsmoment under matchen såsom
frisparkar, hörnor, straffsparkar, varning eller utvisning av spelare.
7.3 Spelaren får inte heller delta i eller på annat sätt medverka till
manipulation av resultatet av en match eller delmoment under en match,
som är föremål för vadhållning, oavsett om Spelaren själv eller genom
ombud ingått vadhållning.
7.4 Om Spelaren blir kontaktad av någon annan för att medverka till
vadhållning eller annan manipulation på ovan angivet sätt är Spelaren
skyldig att omgående underrätta Föreningen eller SvFF om detta.
Detsamma gäller om Spelaren får kännedom om att annan spelare,
ledare eller funktionär kontaktats i sådant syfte.

§ 8 Övergång till annan förening
8.1 Efter avtalstidens utgång har Spelaren rätt att övergå till annan
förening inom Sverige i enlighet med SvFF:s vid varje tid beslutade
representationsbestämmelser.
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8.2 Efter avtalstidens utgång har Spelaren rätt att övergå till förening i
annat land i enlighet med de vid varje tid gällande bestämmelserna
utfärdade av FIFA.
8.3 Föreningen är skyldig att utan dröjsmål följa de formella föreskrifterna i SvFF:s respektive FIFA:s bestämmelser för övergång till
annan förening.

§ 9 Hävningsrätt
9.1 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 behörigt bestraffningsorgan
fastställt att Spelaren överträtt regler om antidoping eller manipulation av
matchresultat m.m. enligt §§ 6.1 och 7.1 ovan.
9.2 I stället för att säga upp avtalet enligt § 9.1 första stycket har
Föreningen rätt att i angiven situation för viss bestämd tid, högst tre (3)
månader, stänga av Spelaren från medverkan i Föreningens verksamhet
och/eller besluta att Spelaren under denna tid inte ska uppbära någon
ersättning enligt detta avtal.
9.3 Om Föreningen brutit mot avtalet enligt § 9.1, har Spelaren rätt att
med tillämpning av SvFF:s representationsbestämmelser, gå till annan
förening med övergångstiden nedsatt till en (1) vecka.

§ 10 Idrottens regelverk
Parterna förbinder sig att följa FIFA:s, UEFA:s, RF:s och SvFF:s vid varje
tid gällande stadgar och bestämmelser. Parterna är medvetna om att
angivna organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser och reglementen
kan ändras med tvingande verkan för förevarande avtalsförhållande.
Parterna förbinder sig att följa även sådana tillkommande beslut och
bestämmelser.

7

§ 11 Tvist
Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras genom skiljeförfarande enligt
Reglemente för SvFF:s skiljenämnd.

§ 12 Andra avtal mellan parterna
Om det mellan parterna föreligger andra avtal, som reglerar samma
förhållanden som föreskrivits i detta Spelaravtal, är sådana avtal inte
bindande, såvida inte annat angetts i detta Spelaravtal.
o

Bilagor till avtalet, m.m.

Till avtalet hör följande bilaga/bilagor som utgör en integrerad del av
detta Spelaravtal.
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Bilagevillkor som strider mot vad som föreskrivits i detta avtal är ogiltiga,
såvida inte annat framgår av detta avtal.

[Underskrifter av firmatecknare för föreningen, spelaren, ev. förmedlare
och ev. vårdnadshavare, där de två sistnämnda underskriftsrutorna bara
dyker upp om man fyllt i vederbörande ovan].
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