
 

LOJALITETSAVTALE 

FOR KIL/HEMNE KVINNER SENIOR OG JUNIOR 
 

MELLOM: KIL/Hemne  
 

Og 

SPILLER: 
 

 

FØDSELSDATO: 
 

 

ADRESSE / STED: 
 

 

FOR PERIODEN 
 

FRA OG MED: 
 

 
TIL OG MED: 

 
 

  

.................... den ...................20…. 

 

SIGNATUR FOR KLUBB: 

 

SPILLERENS SIGNATUR: 

 

 

avtalen er utferdiget i to -2- eksemplarer, ett til Klubben og ett til Spilleren. 

 

DEL I Hensikt 

DEL II Krav til spilleren 

DEL III Særskilte tilpasninger 

 

Avtalens form er uten betydning, og den er ikke i noen forstand juridisk bindende for noen av 

partene. Selve avtalen kan heller ikke benyttes til økonomiske forføyninger av noe slag av noen av 

partene. Således er det heller ikke et krav at spillere må være myndige for å signere avtalen. 
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I. HENSIKT 

Hensikten med lojalitetsavtalen er: 

 Å skape en forutsigbarhet og sikkerhet for stabiliteten i laget. 

 Å gi en sikkerhet til spilleren for at de andre spillerne deltar på samme vilkår og har forpliktet 

seg til det samme. 

 Å styrke samholdet og gi trygghet for alle. 

 Å sette krav til den enkelte spiller i forhold til treningsoppmøte og deltakelse på lagets 

aktiviteter. Der i gjennom sikre at alle spillere er i god fysisk form og dermed godt rustet til 

en lang sesong. 

 Å sikre at økonomiske bidrag fra klubben blir benyttet av spillere som bidrar i forhold til 

kravene i lojalitetsavtalen. 

 

II. KRAV OG FORVENTNINGER TIL PARTENE 

Deltakelse på KIL/Hemnes senior (KSA) og juniorlag (J19) betinger at følgende krav innfris av 

spilleren gjennom sesongen: 

 

 Det forventes et treningsoppmøte på minimum 65 % gjennom hele sesongen. Det samme 

gjelder for hver av periodene vinter-, vår- og høstsesong.  Ved treningsoppmøte lavere enn 

50 % vil deltakelse på eventuell treningsleir, og andre tilsvarende aktiviteter, måtte vurderes 

spesielt av klubben. Likeledes forventes det at spilleren deltar på lagets oppsatte fysiske 

tester gjennom året. 

 Forfall til trening/kamp skal meldes så fort som mulig pr SMS til oppgitt mobilnummer. 

 Spilleren skal møte opp og være forberedt til trening med passende utstyr seinest 5 minutter 

før trening. 

 Ved skadeavbrekk forventes det at spilleren utfører alternativ trening helst på lagets 

oppsatte treningstider/treningssted, men alternativt på egen hånd. Der i gjennom at 

spilleren opprettholder sin fysiske form. 

 Det forventes at spilleren deltar på lagets oppsatte dugnader/inntektsbringende tiltak, og at 

innbetalinger til felles lagskasse gjøres i henhold til frister som blir annonsert. 

 Spilleren plikter selv å varsle trener/støtteapparat om det oppstår ting som gjør det vanskelig 

å innfri de ovenstående kravene. 

 

Krav til KIL/Hemne KSA/J19 gjennom sesongen: 

 

 Treninger skal planlegges i god tid, og månedsoversikt skal komme ut minimum 10 dager før 

månedsskifte.  

 Det skal være minimum en fra lagets trenerapparat til stede på hver trening. 

 Det skal legges til rette for spillerne med tanke på baneforhold, baller, kjegler og vester etc. 



 Klubben skal stille med oppdatert utstyr, det være seg komplett draktsett, nødvendig 

medisinsk utstyr etc. 

 Lagets støtteapparat skal tilrettelegge for at spillere som er skadet skal kunne delta på 

treningene, men med alternativt innhold. 

 Klubben ved lagets støtteapparat forplikter seg til å ajourholde statistikk for 

treningsoppmøte, fysiske tester etc. og holde spilleren oppdatert på dette. 

 Det skal i løpet av sesongen avholdes minimum en spillersamtale med samtlige spillere. Ved 

krav fra enkeltspillere om ytterligere samtaler forplikter lagets støtteapparat å stille på dette. 

 

 

 

DEL III SÆRSKILTE TILPASNINGER 

 

Partene er enige om følgende tilpasning til avtalen: 

 

 

 

 


