Stockholm 2017-03-27

Brottaravtal
Mellan Svenska Brottningsförbundet (SBF) och den aktive
_______________________________________________________________
Namn (nedan kallad Brottaren)
Personnummer
_______________________________________________________________
Gatuadress
Postadress
_______________________________________________________________
Telefon
e-post
har följande avtal ingåtts angående villkoren för brottarens rättigheter och skyldigheter, samt
deltagande på träningar och tävlingar m.m. inom det svenska landslaget.
§ 1 Inledning
Detta avtal, gäller för förbundets samtliga brottare i landslaget, syftar till att fastslå grundläggande
principer för en ömsesidig strävan att främja brottarens utveckling och skicklighet som brottare, dels
uppnå största möjliga framgångar för landslaget.
§ 2 Resor och övrig ersättning
2.1 Landslagsuppdrag. I samband med landslagsuppdrag i Sverige har Brottaren rätt till fri resa t.o.r.
med 2:a klass järnväg/buss. SBF kan medge att en sådan resa i stället företas med flyg i turistklass. För
motsvarande resa till utlandet har Brottaren rätt till fri resa t.o.r. med flyg i turistklass och/eller med 2:a
klass järnväg/buss. SBF bekostar mat och logi för brottaren i samband med landslagsuppdrag.
2.2 Egen bil. Egen bil får användas efter tillstånd av förbundstränaren. Ersättning utgår enligt SBF:s
gällande bestämmelser om ersättning för resa med egen bil.
2.3 Färdbiljett skall, om inte annat meddelats av SBF, alltid beställas genom SBF:s kansli.
2.4 Egenavgift. SBF äger rätt att vid uttagningar till Svenska Landslag ta ut en s.k. egenavgift, den ska
vara lika för alla aktiva till samma aktivitet. Undantaget är när SOK står för medlen till aktiviteten.
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§ 3 Försäkring
Brottare som är professionell i utländsk klubb bör förbinda sig att föra in i sitt avtal med sin utländska
klubb, att den utländska klubben svarar för att en olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring tecknas som
täcker de skador till följd av brottarens åtagande för den utländska klubben. SBF rekommenderar
brottaren att teckna elitförsäkring hos Folksam via sin klubb.
§ 4 Brottarens allmänna skyldigheter
4.1 Brottaren förbinder sig att föra in i sitt/sina klubbkontrakt att brottaren är skyldig att på kallelse
ställa sig till förfogande för landslaguppdrag enligt UWW:s bestämmelser.
4.2 Brottaren förbinder sig att, som representant för svensk brottning, alltid uppträda korrekt och i
övrigt följa de föreskrifter som SBF eller landslaget tagit. Brottare som missköter sig i samband med
utbildning, träning eller tävling kan omedelbart uppmanas att lämna landslagstruppen.
4.3 Brottaren skall använda den officiella utrustningen i förekommande fall i form av reskläder,
fritidsplagg, tränings- och tävlingsutrustning som SBF tillhandahåller, dock undantaget skor.
4.4 Brottaren godkänner att SBF antecknar brottarens personuppgifter i SBF:s dataregister samt att SBF,
inom ramen för sitt verksamhetsområde, publicerar Brottarens namn i olika media oavsett
framställningsform.
4.5 Brottaren skall under nationell säsong, utöver SM och lagtävlingar Fyrstads, deltaga på de GPtävlingar som förbundstränaren anvisar i Sverige. SBF ska arbeta för att den Svenska planeringen på ett
bättre sätt ska matcha t.ex. den Tyska ligan, detta för att ge de Svenska brottarna möjligheten till
inkomster genom brottningen.
§ 5 Doping
Brottaren är skyldig att i samband med träning och tävling underrätta SBF:s läkare eller annan anvisad
person/Förbundstränare/ om vilka medicinska preparat och naturmedel hon/han intar eller intagit
under de senaste 14 dagarna före träningen/tävlingen. Brottaren är medveten om att hon/han är
skyldig att underkasta sig dopingkontroll, brottaren står för de kostnader som uppkommer i samband
med missade kontroller, så kallade bomkontroller. Det åligger henne/honom själv att känna till vilka
substanser som är förbjudna och försäkra sig om att sådana substanser inte kommer in i kroppen.
Brottaren förbinder sig att i alla delar följa SBF:s, Riksidrottsförbundets, UWW:s och WADA:s
dopingregler. Om brottaren ej följer ovanstående regelverk och får en Dopingdom, ska brottaren
återbetala de kostnader som förbundet i förekommande fall har haft för brottaren i samband med
tävling och träning i form av träningsbidrag, resebidrag, kostnad för resor, kost och logi samt kostnad för
lägervistelse, detta gällande från 1/1 gällande år och fram till dopingdomen. Dessutom ska brottaren
själv så för samtliga kostnader; böter, provtagningar m.m. som uppkommer i fallet.
SBF skall stå skadeslösa i ärendet.
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§ 6 Reklam
6.1 SBF:s reklamrättigheter – allmänt. SBF har ensamrätt att i reklam och andra
marknadsföringsåtgärder använda sig av samtliga landslag och individuella brottare när de uppträder i
ett landslagsrelaterat sammanhang. Enskilda brottare har inte rätt att teckna egna avtal där deras
reklamaktiviteter direkt förknippas med landslagets verksamhet eller på annat sätt direkt utnyttjar
kopplingen till SBF. Brottare får således inte annat än i SBF:s regi göra reklam eller delta i
promotionsaktiviteter eller dylikt, där landslagsdräkten – i dess helhet eller del därav – eller andra
referenser till landslaget och SBF används. SBF svarar för alla kontakter i ovan nämnda
reklamsammanhang och tecknar aktuella avtal. Reklamuppdrag skall, så långt det är möjligt, delas upp
mellan landslagets brottare. I SBF:s ensamrätt enligt ovan ingår att i reklamsammanhang fritt bl.a.
använda sig av namn och bilder av landslagsbrottare i form av lagbilder av landslagen liksom s.k.
actionbilder med två eller flera brottare samt namn och bilder av enskilda Brottare i projekt av
samlarbildskaraktär, t.ex. samlaralbum, individuella samlarbilder och liknande framställningar även som
interaktiva produkter som CD-rom/DVD (t.ex. dataspel), liksom i andra sammanhang för SBF:s egen
marknadsföring internt och externt, t.ex. i olika publikationer och landskamps- och tävlingsannonser
samt souvenirförsäljning och liknande marknadsaktiviteter. Brottaren äger rätt att använda SBF:s bilder
på sig själv för att använda det till t.ex. Tack-tavlor till sina personliga sponsorer. Dock äger inte de
personliga sponsorerna rätt att använda det i kommersiellt syfte.
6.2 Brottaren ger SBF, eller det ombud som SBF utser, fullmakt att i alla hänseenden föra brottarens
talan inför domstol eller skiljenämnd, att ingå förlikning, att uppbära medel och på annat sätt tillvarata
brottarens intressen vid tvist angående obehörigt utnyttjande av brottarens namn eller bild i
landslagssammanhang. Eventuellt skadestånd skall, efter avdrag för ombuds- och rättegångskostnader i
de fall dessa inte skall betalas av motparten, fördelas med hälften vardera mellan SBF och brottaren.

§ 7 Avtalstid
Detta avtal gäller fr.o.m. den dag båda parter undertecknat det t.o.m. 31/12 samma år. Avtalet kan
sägas upp av part dock senast 1 (en) månad innan dess utgång, i annat fall förlängs avtalet till påföljande
års 31/12.
§ 8 Tvist
Tvist angående innehållet i detta avtal skall tvisten hänskjutas till avgörande enligt Riksidrottsförbundets
(eller om egna, SBF:s) stadgar och reglemente för Riksidrottsförbundets skiljenämnd.
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_____________________________
Brottaren

_______________________________
Svenska Brottningsförbundet

Om brottaren ej fyllt 18 år ska även vårdnadshavare skriva på detta avtal.

________________________________
Vårdnadshavare
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