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STANDARDAVTAL 
 
 
 Förare:………………………..……………………………pers/org.nr:………………....................("Föraren") 
  
 Adress:……………………………………………………………………………………………………………  
 
 Tfn:………………………………………………………. 
 

och 
 
 Klubb:……………………………………………..………org.nr:…………………….......….........(”Klubben”) 
 
 Adress:…………………………………………………………………………………………………. 
         
 Har nedanstående dag ingått följande avtal ("Avtalet"): 
 
1. Avtalstid och ändamål. 
 
1.1 Avtalet ersätter alla tidigare avtal som har ingåtts mellan Klubben och Föraren och omfattar tiden  
 1 januari 2..…. till och med 15 oktober 2.….. 
  
1.2  Under avtalstiden kör Föraren svensk seriespeedway exklusivt för Klubben.  
 
1.3 Tid och plats för tävling meddelas av lagledningen. Föraren skall köra alla anvisade tävlingar inklusive ev. slutspel 

och flyttade matcher. Undantag medges bara för tävlingar där föraren är uttagen att delta för sitt licensutgivande 
förbund eller av FIM. 

 
1.4 Om Föraren utan giltigt skäl uteblir från anvisad match utgår ersättning till Klubben enligt bilaga: Bestraffning. 

Sjukdom eller skada skall styrkas med intyg av legitimerad läkare. Intyget skall vara utfärdat på svenska eller engelska.  
 
2. Ersättning per tävling.  
 Se separat bilaga. 
 
2.1 Föraren bekostar bränsle, olja och däck för sina tävlingsfordon.   
 
2.2 I händelse av inställd tävling där Föraren är på tävlingsplatsen – eller hunnit påbörja resan dit- utbetalar Klubben 

ersättning för de faktiska resekostnaderna, t.ex. biljett till färja eller flyg som inte kan återlösas och ev. kostnad för 
logi. Sådan kostnad ska kunna styrkas med kvitto eller liknande. Bilresa utgår från förarens hemort och ersätts med 
det belopp som vid tillfället anges som skattefri norm av Skatteverket. Vid avbruten tävling utgår reseersättning samt 
ersättning för inkörda poäng, enligt bilagan: Ersättning per tävling. 

 
2.3 Ersättningar utbetalas mot faktura senast 30 dagar efter aktuell tävling till ett av Föraren angivet bankkonto.  
 
2.4 Ersättning till Föraren från lag som har avtal med Klubben om lån utgår enligt bilagan: Ersättning per tävling, om 

annat inte särskilt överenskommits mellan parterna.  
 
2.5 Föraren är ensam skyldig att betala lagstadgade skatter. Klubben redovisar de utbetalningar som kommit Föraren till 

godo till svensk skattemyndighet. Klubben gör avdrag för inbetalning av s.k. artistskatt och andra lagstadgade 
avgifter när så erfordras. 

 
 
 
3. Marknadsföring och reklamrätt.  
  
3.1 Föraren skall delta i träning, marknadsföring och övriga aktiviteter som anvisas av Klubben. Dock har schemalagd 

tävling alltid företräde i händelse av att flera aktiviter planerats vid samma tidpunkt. 
 
3.2 Föraren äger rätten till reklam på sin transport- och tävlingsutrustning, förutom lagvästens fram- och baksida, hela 

tävlingsdräkten, utom de ytor som anges i bilaga Reklamrätt om Klubben har gemensam sådan, samt skyddet över 
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styre och gaffelkrona. Föraren accepterar att Klubben reklamköpare har företräde när konkurrerande varumärken 
förekommer. Parterna ska informera varandra om avtal som innebär risk för sådan konflikt. 

 
3.3 Ersättning till Föraren från egna reklamköpare och sponsorer berörs inte av Avtalet. 
 
4. Dopning och brott mot SVEMO:s tekniska reglemente. 
 
4.1 Föraren förbinder sig att känna till- och följa de regler och bestämmelser som gäller. 
 Dopning och brott mot SVEMO:s tekniska reglemente utgör alltid avtalsbrott och innebär att Klubben äger rätt att 

säga upp Avtalet till omedelbart upphörande, oavsett tävling eller land där Föraren fälls. Föraren är skyldig att 
underkasta sig de kontroller som beslutas av idrottsorganisation eller myndighet. 

 
4.2 Fälls Föraren för dopning har laget rätt till skadestånd enligt bilagan: Bestraffning.                                     
 
5. Avtalsbrott, förtida avslut. 
 
5.1  Bryter part mot Avtalet får den andra parten skriftligen anmärka mot det. Sker inte rättelse inom 10 dagar får 

Avtalet hävas. Föraren har härvid rätt till ersättning för de tävlingar som denne deltagit i fram till och med dagen för 
hävning. Föraren har rätt att begära att bli uppsatt på transferlista om Avtalet hävs på grund av utebliven betalning 
från Klubben till Föraren, samt om han blir borttagen ur lagtruppen såvida nytt avtal inte har skrivits.   

 
5.2 Kan Föraren inte genomföra Avtalet på grund av långvarig skada eller sjukdom som fastställts av läkare, får Klubben 

häva Avtalet. Föraren har härvid rätt till ersättning för de tävlingar som denne deltagit i fram till och med dagen för 
hävning. Med långvarig menas skada eller sjukdom som innebär att Föraren inte kan delta i fem på varandra följande 
av Klubben seriematcher.  

 
5.3 Om Klubben under löpande säsong går i konkurs, inställer betalningarna och/eller ansöker om rekonstruktion, 

accepterar Föraren att ersättningen per poäng, i de tävlingar som denne deltar i efter dagen då ovannämnda 
händelser inträffat fram till och med utgången av ifrågavarande tävlingssäsong, utgår med endast 50% av normalt. 

 
5.4 Om Klubben inte slutreglerat betalning till Föraren senast 45 dagar efter säsongens sista tävling, upphör Avtalet att 

gälla. Klubben är härvid skyldigt att utan dröjsmål utbetala slutlig ersättning till Föraren.     
 
 6. Särskilda villkor för tävlande och deltagande. 
 
6.1 Vid tävling i högsta divisionen ska Föraren inneha två fullt utrustade och konkurrenskraftiga motorcyklar, transport 

för dem, samt en kompetent mekaniker. Underlåtelse på denna punkt kan medföra vitessanktion enligt vad som 
anges i bilaga: Vitesbelopp.  

 
6.2 Underlåter Föraren att delta i anvisad tävling, träning, marknadsföring eller liknande uppdrag kan det medföra 

vitessanktion enligt vad som anges i bilaga: Vitesbelopp.   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Förhandling med annat lag, avtalets upphörande, utbildningsersättning. 
 
7.1 Föraren får förhandla med annat svenskt lag under avtalstiden enbart med tillstånd från Klubben eller då Förarens 

namn har förts upp på transferlista eller efter 15 oktober under det sista avtalsåret.   
 
7.2 När Avtalet är uppfyllt ska Klubben medge övergång till annan Klubb. 
        För Förare under 23 år betalas vid övergång ersättning för utbildning till de klubbar som Föraren har tillhört före 21 

års ålder. Ersättning betalas enligt bilaga: Utbildningsersättning.  
 
7.3 Med undantag från vad som anges under punkt 5, kan Avtalet upphöra i förtid endast om Föraren och Klubben är 

överens om det.   
 
8. Tvist och tillämplig lag. 
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        Utöver Avtalets villkor regleras parternas förhållande av svensk lag och gällande svenska idrottsliga regler. Avtalet 

omfattar och reglerar utan undantag alla förekommande ersättningar och villkor mellan parterna. Är Föraren 
omyndig ska vårdnadshavare kontrasignera Avtalet.  

      
 Avtalet är upprättat i 2 exemplar varav parterna har mottagit var sitt.  
 
 Avtalets bilagor Reklamrätt, Bestraffning, Utbildningsersättning och Vitesbelopp utgör en del av Avtalet. 
 
 Avtalet är genomläst och accepteras till fullo: 
 
 
  
 …..…..………………………………  …..…..………………………………  
 Ort och datum Ort och datum 
   
    
 
 
 …..…..……………………………… …..…..………………………………  
 Ordförande/sekreterare Förare              

   
 
 
      

     
 …..…..……………………………… 

  Ev. vårdnadshavare 
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