
NFFs standard samarbeidsavtale mellom klubb og selskap

1. Avtalepartene

Denne samarbeidsavtalen (heretter omtalt som ”avtalen”) er inngått mellom 

…………………………………… …………………………., heretter omtalt som ”klubben”.

Klubbens navn    Organisasjonsnummer

og

……………………………………   …………………………., heretter omtalt som ”selskapet”.

Selskapets navn                   Organisasjonsnummer

Selskapet har sitt forretningssted i …………………………..

Klubben og selskapet sammen er heretter omtalt som ”partene”.

Partene er enige om at følgende lag i klubben omfattes av avtalen:

…………………………………………………………………………, heretter omtalt som ”lagene”.

2. Hjemmelsgrunnlag og utfyllende regelverk

Denne avtalen er inngått med hjemmel i NFFs Forbundsstyres ”bestemmelser om kommersielt og/eller ad-
ministrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap” (heretter omtalt som ”Forbundsstyrets bestem-
melser”).

Forbundsstyrets bestemmelser vedtas av partene som en del av denne avtalen og partene er kjent med at 
avtalens øvrige innhold ikke kan være i strid med Forbundsstyrets bestemmelser. Ved en eventuell motstrid 
mellom avtalen og Forbundsstyrets bestemmelser skal avtalen tolkes og praktiseres i samsvar med bestem-
melsene.

Selskapet bekrefter ved avtaleinngåelsen at man er kjent med de rettigheter og forpliktelser som følger av 
Forbundsstyrets bestemmelser, herunder blant annet at selskapet ikke kan ha vedtekter eller drive virksomhet 
som er i strid med klubbens eller overordnede idrettsmyndigheters lover, regelverk, instrukser og etiske verdier.

Selskapets vedtekter og klubbens lover følger som vedlegg til avtalen. 



3. Forholdet til eventuelt tidligere og andre samarbeidsavtaler

Kryss av for de aktuelle alternativene:

 Klubben har ikke samarbeidsavtale med annet selskap.

 Klubben har hatt samarbeidsavtale med annet selskap. Avtalen opphørte ______

 Avtalen erstatter partenes avtale av _________

 Selskapet har ikke samarbeidsavtale med annen klubb.

 Selskapet har samarbeidsavtale med følgende klubb: ______________________

4. Overføring av rettigheter og forpliktelser til selskapet

Gjennom denne avtalen forplikter selskapet seg til å overta ansvaret for hele eller deler av kostnadssiden ved 
klubbens drift.

Som motytelse får selskapet rett til å drive hele eller deler av klubbens kommersielle virksomhet. Videre får 
selskapet rett til deler av inntekter klubben mottar.

Hvilke kostnader selskapet forplikter seg til å dekke og hvilke inntekter og deler av kommersiell virksomhet 
som overføres skal tydelig listes opp og konkretiseres i et eget vedlegg til denne avtalen. Det vises til punkt 7. i 
Forbundsstyrets bestemmelser.

5. Budsjett

Selskapet og klubben skal i samarbeid utarbeide et omforent budsjett for klubbens drift innen _____(minst en 
gang per år)  

Selskapet skal ha den nødvendige soliditet og likviditet til å kunne håndtere de forpliktelser klubben har påtatt 
seg og kommer til å påta seg for de kommende 12 måneder innenfor omforente rammer. Selskapet forplikter 
seg til å dokumentere dette på forespørsel fra klubben. Om dette ikke kan dokumenteres av selskapet kan det 
være grunnlag for reforhandling eller heving av avtalen. 

6. Opplysningsplikt. Representasjonsrett i selskapet

Selskapet plikter å bidra til at klubben, på anmodning fra overordnet idrettsmyndighet, kan gi de opplysninger 
og den dokumentasjon som etterspørres i medhold av Forbundsstyrets bestemmelser, 
da særlig disses punkt 9.

Klubben har rett til å velge _____(minst to) representanter til styret i Selskapet. 



 
7. Mislighold. Heving

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til avtalen kan den andre part skriftlig 
heve avtalen med fire ukers varsel. Hevingsretten bortfaller dersom den misligholdende part utbedrer forhold-
ene som utløste hevingsretten innen fristen på fire uker.

8. Tvister

Partene er enige om at en tvist om fortolkningen eller praktiseringen av denne avtalen som ikke løses i minne-
lighet skal bringes inn for Fotballens Voldgiftsordning for endelig avgjørelse.

9. Ikrafttredelse, varighet, oppsigelse m.m.

Avtalen trer i kraft når den er undertegnet av partene og det foreligger skriftlig godkjenning av avtalen fra 
Forbundsstyret. Tilsvarende gjelder for senere endringer i avtalen. 

Avtalen har en varighet på ____år (maksimalt 10) og gjelder således frem til __________________________

[Partene kan avtale et senere ikrafttredelsestidspunkt enn tidspunktet for Forbundsstyrets godkjenning. Slik 
avtale vil i så fall måtte fremkomme her.]

Partene må innen 6 måneder før utløp av hovedavtalen eller enhver forlengelse si opp avtalen skriftlig. Der-
som avtalen ikke sies opp, løper den automatisk videre for ett år av gangen, dersom ikke annet er bestemt i 
avtalen. 

Partene er kjent med at eventuelle endringer i Forbundsstyrets bestemmelser får virkning også for eksisterende 
avtaleforhold og at slike endringer senest skal få virkning for avtaleforholdet tre år etter ikrafttredelsen av 
endringene. Dersom endringene fører til at den økonomiske balansen mellom partene vesentlig forrykkes, kan 
begge parter si opp avtalen, men tidligst ett år etter at det er gitt skriftlig varsel om slik oppsigelse.

Klubben skal orientere selskapet om endringer i bestemmelsene og i idrettens regelverk.

10. Særlige forhold

Her kan partene innta særlige forhold som man ønsker å avtale og som ikke er dekket av tidligere punkter i 
avtalemalen.



11. Underskrifter og godkjenning. Vedlegg

Denne avtalen er utstedt i 3 – tre – eksemplarer, ett til hver av partene og ett til NFF.

______________________
Sted og dato

……………………………………………  ………………………………………..
Underskrift klubbens leder   Underskrift selskapets leder

Avtalen bekreftes godkjent av NFFs Forbundsstyre:

……………………………………………  ……………………………………………
Sted og dato     Underskrift NFF

Vedlegg:

 Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom
  klubb/idrettslag og selskap.
 
 Klubbens godkjente lover.
 
 Selskapets vedtekter
 
 Oversikt over hvilke kostnader selskapet forplikter seg til å dekke og hvilke inntekter og deler av kom 
 mersiell virksomhet som overføres selskapet, jf. avtalens punkt 4 og Forbundsstyrets bestemmelser   
 punkt 7.
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