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Standard spillerkontrakt
Kontrakten består af




En fast tekst
En fast tekst med mulighed for tilvalg ved afkrydsning i □
Felter med afkrydsning i □ sammen med formulering af individuel aftale

Kontraktens tekst må ikke rettes, udraderes eller på anden måde ændres.
Der henvises hermed også til Floorball Danmarks love og reglementer, som kan rekvireres hos Floorball Danmark,
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby eller på Floorball Danmarks hjemmeside www.floorball.dk.
Mellem undertegnede spiller

CPR-nummer

Medbopæl på adressen

Postnr. og by

herefter betegnet spilleren og
Bestyrelsen i (foreningens/selskabets navn og adresse)

CVR-nummer

herefter betegnet foreningen
Er der dags dato indgået aftale om, at spilleren spiller floorball i foreningen under følgende vilkår:
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§1

Kontraktperiode

1.

Spilleren forpligter sig herved til at opretholde sin spillerlicens for foreningen og spille floorball i foreningen i

1

perioden fra den
den
2.

(begyndelsesdato max. 6 måneder fra underskriftsdato) indtil kontraktens ophør
(slutdato min. 6 måneder og max. 3 år fra begyndelsesdato)

Spilleren erklærer på underskriftstidspunktet, at denne ikke har uopfyldte kontraktlige forpligtelser over for anden
forening.

§2

Arbejdstider - træning

1.

Nærværende kontrakt medfører ingen indskrænkninger i spillerens adgang til at påtage sig andet arbejde,
forudsat at spilleren i øvrigt kan opfylde nærværende kontrakt.

2.

Spilleren er forpligtet til at deltage i træning og kampe i det af foreningen fastsatte omfang. Den normale
ugentlige træningstid udgør højest
og før kl.

3.

timer, der på hverdage normalt skal være placeret efter kl.

.

Spilleren har ret til ferie efter ferielovens bestemmelser. Ferien skal placeres i turneringsfrie perioder og efter
nærmere aftale med foreningen.

§3

Træningssted, træningstid, mv.

1.

Foreningens normale træningssted er
(navn og adresse på foreningens normale træningssted)

2.

Spilleren er forpligtet til at møde

minutter før de fastsatte træningstidspunkter. Tiden fra

mødetidspunktet til træningstidspunktet anvendes til omklædning, opvarmning og anden forberedelse af
træningen.
§4

Spillerens forpligtelser over for foreningen

1.

I kontraktperioden har spilleren pligt til at optræde loyalt og vise loyalitet over for foreningen, foreningens øvrige
medlemmer og foreningens samarbejdspartnere.

2.

Spilleren er forpligtet til at spille på det hold, hvortil denne udtages, uanset om kampen er led i officielle
turneringer, er træningskampe eller pokalkampe.

3.

I tilfælde af sygdom eller skader er spilleren forpligtet til straks at anmelde det til foreningen. Spilleren er
endvidere forpligtet til at lade sig underkaste undersøgelser hos den af foreningen anviste læge og/eller klinik.
Spilleren er endvidere forpligtet til at indlede behandling af skaden, men er frit stillet i sit valg af offentlig
læge/klinik eller sygehus i Danmark. Såfremt spilleren måtte ønske at indlede behandlingen hos privat

1

For aftaler, der indeholder skattepligtige betalinger eller værdi af goder, der samlet årligt er under den skattepligtige beløbsgrænse i, kan foreningen
ikke nægte spilleren klubskifte, jævnfør DaFU’s Turneringsreglement, § 3.8 om Spillerkontrakter.
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læge/klinik eller sygehus i Danmark eller i udlandet er foreningen alene forpligtet til at afholde udgiften hertil,
såfremt der foreligger en forudgående aftale herom imellem spilleren og foreningen.
4.

At indordne sig under de rejseformer og rejsetider, som foreningen, efter forudgående høring hos
spillerrepræsentanten/anfører, har fastsat.

5.

Spilleren er forpligtet til udelukkende at anvende det af foreningen udleverede rejse-, trænings- og kamptøj samt
fodtøj på rejse med foreningen, under træning og til kampe, såfremt sådant er udleveret af foreningen.
Forpligtelsen til at bære beklædning, stillet til spillerens rådighed, gælder også ved deltagelse i pressemøder,
under TV-interviews og lignende i foreningens regi. Selvom der ikke er udleveret sådan beklædning til spilleren,
må spilleren ved de nævnte lejligheder aldrig være iklædt beklædning, der fremtræder som fremstillet af et
andet sportsbeklædningsfirma end det firma, foreningen har truffet aftale med.

6.

Spilleren er forpligtet til at følge den af foreningens træner fastlagte individuelle og kollektive træningsplan,
herunder individuel løbe- og styrketræning som selvtræning.

7.

□ Spilleren er forpligtet til uden særskilt betaling at stille sig til rådighed

gange i løbet af en sæson i

reklameøjemed over for foreningens sponsorer.
8.

□ Foreningen har ret til, uden særskilt betaling, at anvende spillerens billede med eller uden navns nævnelse i
reklameøjemed.

9.

Hverken sponsorers eller foreningens anvendelse af spillerens billede mv. må stride mod spillerens forpligtelser,
herunder loyalitetsforpligtelser, over for spillerens hovedarbejdsgiver.

10.

□ Spilleren må frit indgå aftale med personlige sponsorer eller med andre om medvirken i reklameøjemed og
arrangementer, så som autografskrivning og modeopvisning.

11.

Spilleren forpligter sig til at stille sig til rådighed for dopingkontrol i henhold til de regler, som er fastsat af
kompetente organer.

§5

Foreningens forpligtelser over for spilleren

1.

Foreningen forpligter sig til at udvise loyalitet og samarbejdsvilje, samt så vidt muligt at tage hensyn til arbejdsog familiemæssige forhold.

2.

Ved afkrydsning og nærmere specifikation angives, hvilke ydelser foreningen er forpligtet til at levere. Kun de
med kryds markerede ydelser er gældende.
□ Foreningen yder vederlag, dækning af tabt arbejdsfortjeneste samt bonus for spillerens udøvelse af floorball
for foreningen således (næste side):
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3.

Ovennævnte vederlag, tabt arbejdsfortjeneste og bonus udbetales:
□ Månedsvis bagud hver den sidste dag i måneden.
□ Månedsvis forud hver den 1. i måneden.
□ Anden udbetalingsaftale: ______________________________

4. Foreningen forpligter sig til at stille følgende til spillerens rådighed:
□ Træningsbeklædning efter nærmere aftale:
______________________________
□ Skotøj efter nærmere aftale:
______________________________
□ Floorballudstyr efter nærmere aftale:
______________________________
□ Øvrigt udstyr efter nærmere aftale:
______________________________
5.

Foreningen forpligter sig til, for foreningens regning, at stille kampdragt og paradedragt til rådighed for spilleren,
som spilleren er forpligtet til at bære i forbindelse med kampe for foreningen.

6.

Det ovenfor nævnte udleverede udstyr er foreningens ejendom. Det udleverede udstyr, som den enkelte spiller
har ansvaret for, må til enhver tid holdes velholdt. Udstyr, som er i en så dårlig forfatning, at det ikke bør
anvendes, skal leveres tilbage til foreningen og erstattes med nyt.

7.

Mistet eller misligholdt udstyr skal omgående anmeldes til foreningen således, at der kan bestilles nyt. Spilleren
kan afkræves erstatning svarende til 25 % af udstyrets udsalgspris.

8.

Ved eventuelt ophør inden for kontraktperioden, må alt udleveret udstyr betales efter følgende regler:
a) Ved ophør i kontraktens 1. år betales udstyret med 50 % af vejledende udsalgspris - eller leveres tilbage,
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såfremt det er ubrugt.
b) Ved ophør efter kontraktens 1. år, betales udstyret med 25 % af vejledende udsalgspris ved indkøbet eller
leveres tilbage efter foreningens afgørelse.
Ophør forstås i denne forbindelse udmeldelse af foreningen eller ophør af floorballaktivitet af andre årsager end
midlertidig pause på grund af skader.
9.

Foreningen stiller desuden
□ Fysioterapeut
□ Massør
□ Læge
□ Kiropraktor
□ Akupunktør
til rådighed for spilleren til behandling af skader opstået under træning og kampe for foreningen.

10.

Foreningen forpligter sig til at stille:
□ Styrketræningsfaciliteter
til rådighed for spilleren.

11.

□ Foreningen forpligter sig til, for foreningens regning, at dække alle befordringsudgifter i forbindelse med rejser
for foreningen op til et maksimalt beløb på kr. __________
□ Såfremt overnatning er nødvendig i forbindelse med rejser for foreningen, forpligter foreningen sig til at stille
logi til rådighed for spilleren op til et maksimalt beløb på kr. __________
□ Såfremt fortæring på rejsen er nødvendig i forbindelse med rejser for foreningen, dækker foreningen udgifter
til dette op til et maksimalt beløb på kr. __________

§6

Forsikringsforhold

1.

Foreningen er forpligtet til, for foreningens regning, at tegne lovpligtig forsikring i henhold til lov om erstatning i
forbindelse med arbejdsskade.
Forsikring tegnet i: _____________________
Under police nummer: _____________________
Kopi af police er udleveret til spilleren.

2.

□ Foreningen tegner endvidere rejseforsikring til dækning af læge- og hospitalsbehandling samt hjemtransport i
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forbindelse med rejser for foreningen i udlandet.
3.

□ Foreningen tegner endvidere ulykkesforsikring for spilleren, hvorefter der ved 100 % invaliditet eller ved død
minimum skal udbetales henholdsvis kr. __________ og kr. __________
Kopi af police er eller vil blive udleveret til spilleren, så snart tegning af forsikringen har fundet sted.
Spillerens opmærksomhed henledes især på forsikringens undtagelsesbestemmelser, hvorefter der ikke ydes
dækning i forbindelse med tilskadekomst.

4.

Spilleren må ikke, uden foreningens skriftlige samtykke, deltage i udøvelsen af følgende sportsgrene eller
fritidsaktiviteter:
□ ___________________________
□ ___________________________
□ ___________________________
□ ___________________________
□ ___________________________

5.

Ved skade, sygdom eller graviditet oppebærer spilleren fuld løn i hele perioden.

§7

Deltagelse på udvalgte hold mv.

1.

Spilleren er berettiget til frihed til træning, rejse og kampe i forbindelse med udtagelse til Floorball Danmarks
træningssamlinger og landshold.

2.

Såfremt spilleren ikke er dansk statsborger, gælder en tilsvarende frihed alene til deltagelse på det pågældende
hjemlands nationale landshold.

3.

Er disse deltagelser forbundet med udgifter for spilleren, forpligter foreningen sig til at betale for disse med op til
kr. __________ årligt.

4.

Bortset fra tilfælde, hvor spilleren er skadet, må spilleren ikke melde afbud til landsholdssamlinger uden
forudgående aftale med foreningen.

§8

Supplerende aftaler

1.

Supplerende aftaler af enhver art kan tilføjes her, idet de dog ikke må være i modstrid med Floorball Danmarks
love og reglementer. Der henvises endvidere til Floorball Danmarks Turneringsreglement.
□ _______________________
□ _______________________
□ _______________________
□ _______________________
□ _______________________
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§9

Generelle forskrifter

1.

For denne kontrakt gælder endvidere Floorball Danmarks love og reglementer, som spilleren ved sin underskrift
på nærværende kontrakt bekræfter at have gjort sig bekendt med.

2.

Ved underskrift på nærværende kontrakt erklærer foreningen og spilleren, at samtlige og kun de rettigheder,
forpligtelser og vederlag, der fremgår af nærværende kontrakt, skal være gældende i forholdet mellem
foreningen og spilleren. Såfremt der opstår uenighed mellem parterne om gyldigheden af flere spillerkontrakter
med forskelligt indhold, skal indholdet af den spillerkontrakt, der senest er registreret i kopi i Floorball Danmark
være gældende.

3.

Nærværende kontrakt er betinget af registrering hos Floorball Danmark, der påser, at nærværende kontrakt ikke
strider mod forbundets love og reglementer. Registrering af nærværende kontrakt kan ikke finde sted før end
pligtige betalinger i henhold til Turneringsreglementets §3.8 om Spillerkontrakter er indbetalt til Floorball
Danmark. Registrering forudsætter endvidere, at de trykte bestemmelser i kontrakten ikke er fraveget på andre
punkter end dem, hvor det udtrykkeligt er angivet, at andet kan aftales.
Registrering forudsætter at der sammen med kontrakten indsendes en kopi af spillerens licens.

§10 Ophør, ophævelse, overgang til anden forening
1.

Bortset fra misligholdelse, er kontrakten fra begge parters side uopsigelig indenfor kontraktperioden. Dette er
dog ikke til hinder for ophævelse af kontrakten eller overførsel til anden forening inden for kontraktperioden,
såfremt der er enighed herom mellem parterne.

2.

Ved enighed mellem foreningen og spilleren kan spilleren ved skriftlig aftale udlånes til en anden forening, dog
længst til nærværende kontraktperiodes udløb. Udlåning kan kun ske ved den aftagende forenings skriftlige
tiltræden af vilkårene i denne kontrakt, idet den afgivende forening garanterer for alle ydelser i henhold til
nærværende spillerkontrakt. Spilleren bevarer i alle henseender sine rettigheder i henhold til nærværende
kontrakt overfor den afgivende forening.

3.

I tilfælde af spillerens permanente overgang til kontraktspillerstatus i en anden klub gælder følgende:
□ Klubben frafalder for sit vedkommende ethvert krav på transferafgift og/eller godtgørelse for træning og
udvikling af spilleren.
□ Klubben frafalder for sit vedkommende ethvert krav på transferafgift og/eller godtgørelse for træning og
udvikling af spilleren ud over kr. __________
□ Klubben forbeholder sig sine rettigheder til at oppebære transferafgift og /eller godtgørelse for træning og
udvikling af spilleren i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom.

4.

Foreningen er berettiget til at indgå holdfællesskab med én eller flere andre foreninger i henhold til Floorball
Danmarks Turneringsreglement, og spilleren er forpligtet til at spille på et sådant hold, såfremt han/hun bliver
udtaget hertil. Spillerens rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt forbliver uændret i forhold
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til foreningen.
5.

Uanset det fastsatte tidspunkt for kontraktperiodens udløb, ophører kontrakten uden opsigelse eller forudgående
aftale den 30/6 i det år, foreningens førstehold rykker ned til at spille:
□ I en række under den række, foreningen var berettiget til at spille i ved kontraktens indgåelse.
□ I to eller flere rækker under den række, foreningen var berettiget til at spille i ved kontraktens indgåelse.
Foreningen har ikke økonomiske krav ved spillerens overgang til en anden forening i den anledning.

6.

Såfremt spilleren ikke har afviklet samtlige økonomiske mellemværender med foreningen ifølge nærværende
kontrakt og spillercertifikatet ønskes udleveret, kan dette først ske, når disse økonomiske mellemværender er
tilvejebragt.

7.

Ændringer, tilføjelser og ophævelse af denne kontrakt er først bindende, når de er nedskrevet og registreret af
Floorball Danmark.

§11

Misligholdelse

1.

Som misligholdelse fra foreningens side betragtes manglende betaling eller væsentlig forsinkelse med betaling
eller levering af ydelser. Som misligholdelse fra spillerens side betragtes udeblivelse fra træning, kampe eller
foreningens arrangementer i forbindelse med det hold, som spilleren er udtaget til, med mindre der foreligger
forudgående aftale om frihed eller sygdom er meddelt.

2.

Dokumenteret anvendelse af doping (DIF’s bestemmelser), henholdsvis opfordring til anvendelse af doping, vil
blive betragtet som umiddelbar misligholdelse af den indgåede kontrakt.

3.

I tilfælde af skader eller sygdom er spilleren forpligtet til straks at underrette foreningen herom. Manglende
opfyldelse heraf betragtes som misligholdelse.

4.

Såfremt foreningen har erkendt misligholdelse eller foreningens misligholdelse er fastslået ved voldgift, er
foreningen forpligtet til at udlevere licens med udmeldelsestidspunkt dateret den dag, spilleren skriftligt over for
foreningen har gjort misligholdelse gældende. Dog kan udmeldelsen ikke dateres længere tilbage end
tidspunktet for spillerens deltagelse i en gældende turneringskamp.

5.

Ved spillerens misligholdelse af kontrakten er foreningen forpligtet til først skriftligt at pålægge spilleren at
opfylde kontrakten på de punkter, hvor foreningen mener, spilleren har misligholdt kontrakten og advare
spilleren om, at foreningen i tilfælde af gentagelse vil kunne bringe kontrakten til ophør.

6.

Såfremt kontrakten, som følge af spillerens misligholdelse, bringes til ophør, bevarer foreningen dog alle
rettigheder i henhold til nærværende kontrakt i den resterende kontraktperiode ved spillerens eventuelle
overgang til en anden forening.
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§12 Voldgift
1.

Enhver strid mellem spiller og forening skal afgøres ved voldgift.

2.

Hver af parterne vælger en voldgiftsmand inden to uger efter en parts fremsættelse af krav om voldgift. De
således valgte voldgiftsmænd udpeger i fællesskab en opmand inden 4 uger efter fremsættelse af
voldgiftsbegæringen. Opmanden skal være cand. jur. Hvis voldgiftsmændene ikke kan blive enige om valg af en
opmand, udpeges denne af den administrerende dommer i den retskreds, hvor foreningen har sit hjemsted.

3.

Voldgiften indhenter de for sagens forsvarlige behandling nødvendige oplysninger hos begge parter, der er
forpligtet til at stille alle relevante dokumenter til voldgiftens rådighed. Såfremt der fremlægges kontrakter med
forskelligt indhold, skal indholdet af den kontrakt, der senest er registreret i kopi i Floorball Danmark være
gældende.

4.

Voldgiften træffer sin afgørelse ved simpelt flertal og meddeler sin afgørelse skriftligt.

5.

Hver part afholder, uafhængigt af voldgiftsrettens resultat, udgifter til den af parten udpegede voldgiftsmand,
medens voldgiftsretten samtidig med afgørelsen træffer afgørelse om fordeling af voldgiftssagens øvrige
omkostninger.

§13 Underskrifter
1.

Samtidig med underskrift af kontrakten bekræftes, at den faste tekst i denne kontrakt ikke er rettet, udraderet
eller på anden måde ændret.
den

/

/

den

/

/

For foreningen/selskabet:

Som spiller:

(Tegningsberettiget iht. vedtægter, navn på underskriv

(spillerens underskrift, navn gengivet med

er gengivet med blokbogstaver)

blokbogstaver)

(Kontrakter skal i henhold til Floorball Danmarks Turneringsreglements §3.8 registreres i Floorball Danmarks
sekretariat. Begge parter kan indsende kontrakten til registrering. Begæring om registrering skal være modtaget hos
Floorball Danmark senest 7 hverdage efter kontraktens indgåelse. Kontrakter, der modtages senere vil blive
registreret, medmindre en af parterne forinden har frabedt sig registrering.)
§14 Registreringspåtegning
Nærværende spillerkontrakt er registreret af Floorball Danmark, der drager omsorg for, at spillerkontrakten om
nødvendigt tillige registreres af International Floorball Federation, IFF.
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Registreringen er alene udtryk for, at spillerkontrakten er indgået i overensstemmelse med Floorball Danmarks love
og reglementer. Med registreringen er der ikke taget stilling til aftalens indhold i øvrigt, som udelukkende er et
anliggende mellem foreningen og spilleren under ansvar for gældende dansk lov, ligesom Floorball Danmark ikke kan
gøres ansvarlig for noget tab, som en af parterne måtte lide som følge af nærværende ansættelsesaftale eller
manglende opfyldelse fra en af parternes side, herunder tab som følge af manglende forsikringsdækning eller krav fra
det offentlige.

Kopi af registreringspåtegning tilsendes begge parter.

Forbeholdt Floorball Danmark:
Spillerkontrakt registreret den

/

/
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