
   

UTBILDNINGS- OCH SPELARKONTRAKT 
 

 

Mellan Svenska Ishockeyförbundet, org.nr. 802001-6070 (”SIF”) och  
 
__________________________, personnummer _________________ (”Spelaren”)  
 
har denna dag träffats följande avtal. 

1. Bakgrund 

SIF bedriver ett omfattande utbildningsprogram för blivande 
elitseriespelare inom åldrarna 15-20 år i syfte att utbilda och utveckla nya 
talanger för spel i det svenska landslaget i ishockey för 18-åriga spelare    
(J 18) och därpå följande landslag och på sikt i A-landslaget Tre Kronor. 
Utbildningsprogrammet är långsiktigt och förutsätter att berörda spelare 
står till förfogande under hela utbildningstiden. SIF’s målsättning är att ge 
berörda spelare en högklassig träning och utbildning i form av bredd- och 
elitläger inom och utanför Sverige samt möjligheter att deltaga i 
turneringar och landskamper inom och utanför Sverige. Ytterst syftar 
utbildningsprogrammet till att skapa optimala framtida förutsättningar för 
Tre Kronor, och därmed svensk ishockey, att vinna högsta möjliga 
internationella framgångar. 

För att denna målsättning skall vara möjlig att uppnå krävs det att Sveriges 
mest lovande spelare är tillgängliga för deltagande i SIF’s 
utbildningsprogram under hela utbildningstiden och för landslagspel även 
för viss tid därefter. 

SIF och Spelaren har mot denna bakgrund ingått detta Utbildnings- och 
Spelarkontrakt. 

2. SIF’s skyldigheter 

SIF förbinder sig att inom ramen för utbildningsprogrammet under 
kontraktstiden arrangera högklassig träning och utbildning för Spelaren i 
form av läger och turneringar samt deltagande i internationella 
huvudevenemang. SIF’s ambition och avsikt är att till landslagspel i 
åldersgruppen 15-20 år endast ta ut spelare, som har valt att underteckna 
ett Utbildnings- och Spelarkontrakt, så att erforderlig enhetlighet och 
kontinuitet tillförsäkras alla berörda parter inom ramen för SIF’s 
utbildningsprogram. 
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3. Spelarens skyldigheter 

Spelaren förbinder sig som motprestation till SIF’s skyldigheter enligt 
punkt 2 att inte utan SIF’s skriftliga medgivande spela ishockey i eller 
teckna kontrakt med någon förening/klubb som inte omfattas av 
Internationella Ishockeyförbundets (IIHF) regelverk förrän tidigast efter 
utgången av det spelår (varmed enligt SIF’s tävlingsbestämmelser avses 
tiden 16 maj – 15 maj) under vilket Spelaren fyller 22 år. Spelarens 
förpliktelse enligt denna punkt 3 skall dock, oberoende av Spelarens ålder, 
upphöra när han har spelat 60 A-landskamper med Tre Kronor. 

Spelarens förpliktelse enligt föregående stycke skall vidare upphöra att 
gälla  

(i) oberoende av Spelarens ålder om Spelaren inte under en period om 
tjugofyra (24) månader (varvid tid när Spelaren varit förhindrad att 
spela/träna på grund av skada inte skall beaktas) vid något tillfälle 
har tagits ut för spel i någon av SIF’s landslag samt  

(ii) om Spelarens förälder/föräldrar med vilken/vilka Spelaren   
stadigvarande sammanbor flyttar utomlands innan Spelaren har fyllt 
20 år. 

4. Kontraktsperiod 

Detta Utbildnings- och Spelarkontrakt träder ikraft så snart det har 
undertecknats av SIF och Spelaren (och i förekommande fall också av 
Spelarens förmyndare) och gäller fr.o.m. spelåret Spelaren fyller 16 år 
t.o.m. utgången av det spelår under vilket Spelaren fyller 22 år (med 
undantag för vad som anges i punkt 3 ovan). 

5. Avtalsvite 

Om Spelaren underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt punkt 3 ovan 
skall han vara förpliktad att genast på SIF’s anfordran utge ett avtalsvite 
om 400 000 SEK. 
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6. Tvist 

Tvist i anledning av detta Utbildnings- och Spelarkontrakt skall avgöras av 
Svenska Ishockeyförbundets Skiljenämnd enligt vid tvistetillfället gällande 
reglemente. Detta Utbildnings- och Spelarkontrakt har upprättats i två 
exemplar, varav SIF och Spelaren har tagit var sitt. 

 

Stockholm den 

 

Svenska Ishockeyförbundet  Spelaren 

 

___________________________  ________________________ 

(                                                    )  (                                             ) 

 

___________________________ 

(                                                    ) 

 

Godkännande av Spelarens förmyndare 

Utbildnings- och Spelarkontraktet och Spelarens undertecknande därav godkänns. 

 

Stockholm den  

 

____________________________    ________________________________ 

(                                                      )           (                                                             ) 

 
Underårig (dvs. person under 18 år) behöver förmyndares godkännande. Om båda 
föräldrarna är förmyndare krävs två underskrifter 
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