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AVTAL AKTIVA SKF 

 

Följande avtal mellan  

Svenska Kanotförbundet, organisationsnummer: 802001-7318 

Adress: Såningsvägen 1, 954 42 Södra Sunderbyn 

Tel: 0155 – 20 90 80  

E-post: info@kanot.com  

nedan kallad SKF, och 

Namn:  

Personnummer: 

Adress:                   Postnr: Ort: 

Telefon: 

E-post: 

Klubb: 

nedan kallad den Aktive, har ingåtts angående villkoren för den Aktives deltagande i 

landslagverksamhet och landslagsaktiviteter.  

Med landslagsverksamhet avses allt som har med landslaget att göra, så som planering, 

genomförande, uppföljning, kommunikation etc. Med landslagsaktivitet avses uppvisning, 
läger, träning, tävling etc. inom ramen för landslagsverksamheten. 

Med parter i detta avtal avses SKF och den Aktive. 

Ett giltigt, och av båda parter undertecknat, avtal ska finnas för att den Aktive ska få 

representera Svensk kanotidrott och delta i landslagsaktivitet. 

§ 1  Inledning  

Detta avtal syftar till att fastslå grundläggande principer som ska gälla när den Aktive deltar i 

landslagsaktiviteter. 

§ 2  Ersättning vid landslagsaktivitet  

2.1 Det utgår ingen reseersättning för landslagsaktivitet i Sverige, såvida inte annat framgår 

av kallelsen. 

2.2 Vid landslagsaktivitet utanför Sverige bestämmer SKF:s utsedda budgetansvarige 

färdmedel och nivå på eventuell reseersättning.  

2.3 Egenavgifter tillämpas ofta vid landslagsaktivitet.  

2.4  SKF bekostar, då aktiviteten är så budgeterad, mat, logi samt tränings- och 

tävlingsavgifter för den Aktive i samband med landslagsaktivitet.  

2.5  Vilka kostnader SKF står för och egenavgiftens storlek ska framgå av landslagsplan 

eller kallelse till aktiviteten.  

2.6 Utlägg för kostnader som ska ersättas av SKF ska redovisas senast två veckor efter 

avslutad aktivitet tillsammans med verifikat i original. 
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2.7  Egenavgiften faktureras klubben och den ska normalt vara betald före aktivitetens 

början. Egenavgifter, som trots påminnelse, inte är betalda medför att den Aktive inte 

tas ut till landslagsaktivitet.   

§ 3  Hälsokontroll och försäkringar  

3.1  Den Aktive ska på SKF:s uppmaning genomgå fysisk eller medicinsk undersökning för 

hälsokontroller som förbundskapten eller motsvarande beslutat om. Normalt sker detta i 

samråd med förbundsläkare eller motsvarande. Sådana undersökningar bekostas av 

SKF. 

3.2  SKF ska tillhandahålla en olycksfallsförsäkring för den Aktive när denne deltar i 

landslagsverksamhet.  

3.3  Den Aktive ska, via sin klubb, ha en Licensförsäkring (Tävlingslicens) för aktuellt år. 

3.4 Den Aktive ska vid landslagsaktivitet inom EU, ESS samt Schweiz medföra 

sjukvårdskort. Kortet behöver inte medföras vid aktivitet inom Norden. Sjukvårdskort 

skaffas via Försäkringskassan. 

3.5 I vissa grenar är det möjligt för den Aktive att försäkra sin kanot. Det är den Aktives 

ansvar att vid behov teckna sådan försäkring. 

§ 4  Den Aktives allmänna skyldigheter  

4.1  Den Aktive ska på kallelse ställa sig till förfogande för landslagsaktivitet. Frånvaro på 

grund av skada, sjukdom eller annan legitim orsak ska anmälas i förväg och på begäran 

kunna verifieras med intyg/läkarintyg.  

Annan legitim orsak är till exempel trängande familjeskäl i samband med sjukdom eller 

olycksfall som kräver den Aktives närvaro. 

4.2  Den Aktive ska ha god kännedom om samt följa SKF:s ”Uppförandekod för 

landslagsverksamhet”. Gällande version av Uppförandekoden finns på SKF:s 

webbplats. 

Aktiv som missköter sig i samband med landslagsaktivitet kan omedelbart uppmanas att 

lämna aktiviteten på egen bekostnad. 

4.3  Den Aktive ska genomföra tester på begäran samt skriva träningsdagbok och rapportera 
till förbundskapten i överenskommet format. 

§ 5  Landslagskläder 

5.1  SKF ansvarar för att tillhandahålla landslagskläder (ceremonikläder).   

5.2  Kläder och utrustning som delas ut är personlig och ska vårdas väl av den Aktive. 

5.3  Den Aktive ska använda SKF:s fastställda landslagskläder vid landslagsaktivitet enligt 

vad ansvarig ledare bestämmer.  

5.4  Den Aktive är skyldig att utan uppmaning återlämna landslagskläder till SKF eller köpa 

de landslagskläder hon/han önskar efter överenskommelse med SKF. Vanvårdade 

kläder återtas inte. 
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§ 6  Antidoping  

SKF arbetar aktivt med antidoping i syfte att verka för en ren kanotidrott befriad från doping 

och med rent spel som en ledstjärna. Den Aktive ingår i en prioriterad grupp för 

dopingkontroll. 

6.1  Den Aktive ska inte använda dopingpreparat och ska följa SKF:s, Riksidrottsförbundets 

(RF) och Internationella Kanotförbundets (ICF) dopingregler.  

6.2 Den Aktive ansvarar för att löpande hålla sig informerad om innehållet i vid varje tid 

gällande dopingsbestämmelser. Information finns på SKF:s webbplats.  

6.3 Den Aktive ska genomgå ICF:s webbutbildning för aktiva ”ALPHA” och Svensk 

Antidopings webbutbildning ”Ren vinnare”, eller ersättare för dessa utbildningar enligt 

vad ICF och Svensk Antidoping bestämmer. 

6.4 Den Aktive är på uppmaning skyldig att ställa upp på dopingkontroll. Aktiv som är 

uttagen till vistelserapportering ska följa de regler som gäller för denna rapportering.  

6.5 Den Aktive är själv ansvarig för att förvissa sig om att ett preparat han/hon 

intar/använder inte innehåller dopingklassad substans.  

6.6 Misstankar om doping anmäls till dopingkommissionen eller motsvarande.  

6.7 Aktiv som blir fälld för doping blir återbetalningsskyldig och kan enligt Allmänna 

tävlingsreglerna 1 kapitlet 10§ även dömas till straffavgift/böter.   

§ 7  Reklam, sponsorer och media  

7.1 Den Aktive ska inte utan medgivande från marknadsansvarig på SKF medverka i 

reklam eller andra marknadsaktiviteter, vare sig i bild eller genom personlig närvaro, 

iklädd SKF:s landslagskläder.  

7.2 Den Aktive ska använda av SKF fastställda landslagskläder och företräda SKF:s 

sponsorer vid samtliga aktiviteter där SKF är huvudman/sammankallande enligt vad 

förbundskaptenen eller motsvarande bestämmer. Även resa till och från aktiviteten 

inkluderas i aktiviteten. 

7.3  Den Aktive ska informera SKF om personliga reklam- och/eller sponsringsavtal samt 

förändringar avseende sådana avtal.  

7.4  SKF har företräde till reklamplats på landslagskläder och utrustning under 

landslagsaktivitet.  

7.5 Det är inte tillåtet att dölja eller ta bort den reklam som SKF har bestämt. 

7.6  Den Aktive kan, efter godkännande, under landslagsaktivitet exponera personlig reklam 

på landslagskläder och personlig utrustning som kanot, paddel med mera, så länge det 

inte strider mot internationella regler för reklam och reklamen inte konkurrerar med 

SKF:s sponsorer eller med SKF:s värdegrund eller regler. Den Aktive är ansvarig för att 

så inte sker. Den aktive ska inhämta SKF:s skriftliga godkännande innan reklam 

exponeras på landslagskläder och personlig utrustning i samband med 

landslagsaktivitet.   
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7.7  Den Aktive ska stå till förfogande för presskonferenser, medie- och sponsorkontakter 

och andra evenemang då förbundskaptenen eller motsvarande kallar till detta. Vid sådan 

aktivitet, arrangerade av SKF, står SKF för den Aktives uppkomna kostnader för 

aktiviteten. 

7.8  Den Aktive ska bidra till ett respektfullt samarbetsklimat med sponsorer och media samt 

uppträda som en god förebild i dessa sammanhang. 

§ 8  Behandling av personuppgifter  

Den Aktive godkänner att SKF behandlar den Aktives personuppgifter i samband med 

landslagsverksamheten. I detta ingår att göra anmälningar till tävlingar vilket inkluderar 

att överlämna nödvändiga uppgifter till utländsk tävlingsarrangör, göra utskick, 

behandling av uppgifter från tester, träning och tävling, sammanställa, lagra och 

publicera tävlingsresultat, hantering och publicering av bilder och texter, hantera 

uppgifter i utbildningssammanhang, hantera utbetalningar och i övrigt behandla 

personuppgifter som är nödvändigt för att planera, genomföra och följa upp 

landslagsverksamheten.  

§ 9  Skadestånd  

Om SKF drabbas ekonomiskt på grund av den Aktives brott mot detta avtal kan den 

Aktive bli skadestånds- eller ersättningsskyldig till motsvarande belopp. 

§ 10  Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med den dag båda parter undertecknat avtalet och så länge 

det inte sägs upp eller nytt avtal tecknats.   

§ 11  Uppsägning och avtalets upphörande 

11.1 Detta avtal kan sägas upp av den Aktive inför ny säsong på nytt kalenderår om den 

Aktive inte har för avsikt att delta i landslagsaktiviteter. 

11.2 Detta avtal kan sägas upp av SKF när SKF begär att nytt avtal ska undertecknas inför ny 

säsong på nytt kalenderår. 

11.3 Uppsägning av avtalet ska vara skriftligt. Även elektronisk post med kvittens betraktas 

som skriftligt. 

11.4 Detta avtal upphör att gälla om den Aktive inte deltagit i landslagsaktiviteter under två 

på varandra följande kalenderår.  

§ 12  Tvist  

12.1 Tvister avseende tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand avgöras 

genom förhandling parterna emellan.  

12.2 Om parterna inte kan komma överens ska tvist avgöras genom skiljeförfarande.  

12.3 Tvist som uppkommer mellan parterna med anledning av detta avtal får inte hänskjutas 

till allmän domstol.  
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12.4 Vid skiljeförfarande ska parterna utse var sin skiljeman och ordförande ska utses av 

Riksidrottsförbundet. Om båda parterna så önskar, får tvist avgöras av endast en 

skiljeman utsedd av Riksidrottsförbundet. Oavsett utgång eller vid förlikning ska 

kostnader för ordförande, eventuell sekreterare och eventuell gemensam, av 

Riksidrottsförbundet utsedd skiljeman, fördelas lika mellan den Aktive och SKF. 

Övriga kostnader som part har med anledning av tvist samt kostnaden för egen utsedd 

skiljeman betalas av respektive part. 

12.5 Skiljeförfarande ska äga rum i Stockholm om inte parterna, sedan förfarandet påkallats, 

enats om annat. 

§ 13  Avtalsutväxling  

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna har fått var sitt 

exemplar.  

 

 

20…..-........-........    20.….-........-........       

DEN AKTIVE         SVENSKA KANOTFÖRBUNDET  

 

 

…......................................................    ..............................................................  

Underskrift        Generalsekreterare, SKF 

 

 

.........................................................   ......................................................... 

Namnförtydligande (textas)   Namnförtydligande (textas)  

 

 

 

Målsmans underskrift om den Aktive är under 18 år  
 

 

........................................................   ........................................................  

Underskrift     Namnförtydligande (textas) 


