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Svenska Karateförbundet, org.nr. 802443-3180, Västmannagatan 68, 113 25 Stockholm 

(”Förbundet”), å ena sidan, och Atleten  _______________________, pers.nr.__________________, 

adress__________________________________________________, å andra sidan (nedan gemensamt 

benämnda ”Parterna” eller var för sig som ”Part”) har denna dag träffat följande 

ATLETAVTAL SENIORTRUPPEN & U21-TRUPPEN 

Bakgrund och syfte 
Förbundet är ett svenskt specialidrottsförbund med inriktning på karate som tävlingssport och som en 
plattform för gemenskap och hälsa. Förbundet organiserar även lokala karateklubbar i hela Sverige. 
Förbundets huvudsyfte är att sprida kunskap och kännedom om karate och sportens fördelar samt att 
utveckla karaten som föreningsidrott.  

Atleten är en privatperson som är medlem i Förbundets Seniortrupp och är en aktiv karateutövare och 
medlem i landslaget. 

Det gemensamma syftet med att ingå detta avtal är att formalisera relationen mellan Atleten och 
Förbundet och tydligt redogöra för Parternas respektive rättigheter och skyldigheter. Mot denna 
bakgrund har Parterna överenskommit följande. 

1. Avtalets struktur

1.1. Avtalet består av detta huvudavtal samt följande bilagor: 

Bilaga 1: Svenska Karateförbundets Uppförandekod 
Bilaga 2: Policy för användning av sociala medier 

1.2. För det fall innehållet i detta huvudavtal avviker från innehållet i någon av bilagorna ska 
innehållet i huvudavtalet äga företräde. 

1.3. Detta huvudavtal och dess bilagor kallas hädanefter gemensamt för ”Avtalet”. 

2. Förbundets generella åtaganden

Förbundet åtar sig:

‒ att marknadsföra Atleten på Förbundets hemsida med namn och bild och annan relevant 
information,  

‒ att marknadsföra Atleten genom Förbundets kanaler på sociala medier, 
‒ att tillåta och verka för att Atleten sponsras av någon av de leverantörerna av 

karateutrustning som Förbundet från tid till annan anvisar, under förutsättning att Atleten 
önskar att sådant avtal ingås, samt 

‒ att tillse att Atleten får ta del av sådana erbjudanden och rabatter som Förbundet 
förhandlat fram med leverantörer av karateutrustning. 
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3. Atletens generella åtaganden 

Atleten åtar sig: 

‒ att efterleva de regler som kommer till uttryck i Förbundets vid var tid gällande 
uppförandekod samt i övrigt följa Förbundets vid var tid gällande policys och riktlinjer 
för landslagsmedlemmar. Förbundets uppförandekod vid tiden för Avtalets ingående 
biläggs avtalet som Bilaga 1 (”Uppförandekoden”). 

‒ att när Atleten representerar landslaget bära av Förbundet anvisade profilkläder samt att 
tävla i utrustning från någon av de av Förbundet anvisade huvudsponsorerna.  

‒ att minst två gånger per år delta i av Förbundet anordnade aktiviteter (utöver tävlingar 
och träningsläger), samt  

‒ att delta vid träningar och tävlingar nykter, det vill säga utan inverkan av vare sig droger 
eller alkohol. Atleten är härvid medveten om att stickprovskontroller avseende alkohol 
och droger kan komma att utföras och åtar sig att delta i sådana kontroller 

‒ att verka för en dopingfri idrott, det vill säga att träna och tävla utan inverkan av otillåtna 
substanser samt att under eget ansvar hålla sig uppdaterad gällande antidoping och dess 
regler enligt information utfärdad av Antidoping Sverige (https://www.antidoping.se/). 
Atleten är härvid medveten om att dopingkontroller kan komma att utföras och åtar sig att 
delta i sådana kontroller samt påkallad vistelserapportering. 

4. Immateriella rättigheter 

4.1. Parterna är överens om att inget i Avtalet syftar till att överlåta rättigheterna till några tidigare 
existerande eller senare erhållna immateriella rättigheter som tillhör en Part till den andra 
Parten eller till tredje man. 

4.2. Genom detta Avtal lämnar Atleten sitt samtycke enligt lag (1978:800) om namn och bild i 
reklam till att Förbundet äger använda Atletens namn och bild i sin marknadsföring.  

5. Ansvar 

5.1. Om Part väsentligen åsidosätter eller underlåter att uppfylla sina åtaganden enligt detta Avtal 
har den andra Parten rätt till ersättning för direkta skador som uppkommer till följd av 
åsidosättandet eller underlåtenheten. 

5.2. Ingen Part ska ha rätt till ersättning för indirekta skador eller följdskador under förutsättning 
att sådana indirekta skador eller följdskador inte orsakats av Part uppsåtligen eller genom grov 
vårdslöshet. 

6. Avtalstid 

6.1. Detta Avtal träder i kraft vid undertecknandet och gäller till dess det ersätts av ett nytt 
atletavtal eller till dess Atleten inte längre är medlem i landslaget, varvid detta Avtal 
automatiskt upphör att gälla.  

6.2. Atleten har, oaktat vad som stadgas i punkten 6.1 ovan, rätt att när som helst säga upp Avtalet 
varvid Atletens medlemskap i Seniortruppen automatiskt upphör.  
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7. Övrigt 

7.1. Överlåtelse av Avtalet 

Part äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet utan den andra 
Partens skriftliga förhandsgodkännande. 

7.2. Fullständig reglering 

Parterna bekräftar att detta Avtal utgör den fullständiga överenskommelsen och Avtalet mellan 
Parterna avseende dess innehåll och har företräde framför samtliga tidigare muntliga eller 
skriftliga avtal eller överenskommelser mellan Parterna. 

7.3. Ändringar och tillägg 

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och 
undertecknade av Parterna. 

7.4. Överlevnad av avtalsbestämmelser 

De avtalsbestämmelser rörande fullgörelse eller efterlevnad som är avsedda att fortsätta äga 
giltighet efter Avtalets upphörande inkluderande punkterna 8 (Övrigt) och 9 (Tillämplig lag 
och tvistelösning) ska gälla även efter Avtalets upphörande. 

8. Tillämplig lag och tvistelösning 

8.1. Svensk lag ska vara tillämplig på detta Avtal. 

8.2. Varje tvist och/eller krav på grund av eller i samband med ingåendet, tillämpningen, 
tolkningen och/eller avslutandet av detta Avtal samt därur härledda rättsförhållanden, ska 
slutligt avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som exklusiv första instans. 

 

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt.  
Avtalen signeras elektroniskt. 

Ort: 

Datum: 

Svenska Karateförbundet 

 Ort: 

Datum: 

Atleten 

 

Urban Andersson, Ordförande 

  

__________________________ 
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