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Løperkontrakt  

HSK, LK Kretslaget 2014-15. 

 
 

Avtalen gjelder utøver:    ………………………………………………….. 

 

Avtaleperiode:   01.05.2014 – 30.04.2015. 

 

 

 

Kretslaget består av løpere for sesongen 2014 – 2015, født 1992 – 1998 tilhørende Hedmark skikrets og 

som har en sterk motivasjon for å utvikle seg som langrennsløper. 

Kretslaget har følgende ambisjoner for 2014-2015: 

 Kretslaget skal være et attraktivt tilbud til kretsens løpere. 

 Kretslaget skal være et kompetansemiljø for klubbtrenerne å vokse i. 

 Kretslaget og klubbene/regionene skal gjensidig utvikle hverandre med utøveren i sentrum. 

 Gjennom kretslaget skal det bygges et offensivt, positivt og sosialt treningsmiljø for utøverne  

 Gjennom kretslaget skal det rekrutteres løpere opp til Veidekke Team Innlandet. 

 

-Løpere på eldre junior og seniornivå har 28 samlingsdøgn. 

-Løpere på yngre juniornivå har 21 samlingsdøgn. 
-Denne avtalen er satt opp for å avklare forholdet mellom klubb/løper og krets. 

 

 

1. Løperen forplikter seg til: 

 

 Frammøteplikt på alle samlinger (se kulepunkt 2) 

 Det er muligheter for individuelle tilpasninger i forhold til jobb/skole/familie der det foreligger en 

vektig grunn. Slike tilpasninger skal meldes sammen med innsending av dette skjema – se 

samlingplan. Sportsjef langrenn (SL) avgjør om vektig grunn foreligger. 

 Ved forfall som skyldes sykdom skal det tas kontakt med trener. Skade er normalt ikke forfallsgrunn.  

 Løper forplikter seg til å delta i renn som blir avtalt med trener. 

Herunder ligger deltakelse i Norges Cup renn, Norgesmesterskap. 

 Alle løpere på juniorlag skal delta i KM og størst mulig grad i Sjusjøcupen, hvis ikke annet avtales.  

 Være en positiv bidragsyter inn i laget ift gjennom fremmøte og holdninger, for å skape både 

egenutvikling og utvikling i laget. 

 Følge treningsopplegget som er avtalt med sin trener og SL. Ved avvik meldes dette til SL.  

 Løper og trener forplikter seg ved undertegning av denne avtalen å levere en ferdig utfylt 

utviklingsstige (se vedlegg) og følge de tiltak som han/hun i samråd med trener/SL blir enige om før 
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avtale tegnes. Det stilles ikke resultatkrav, men krav til etterlevelse av det dokumentet som 

utarbeides. 

2. Sportsjef Langrenn (SL) er Tommy Olsen    

 

3. Kretsen ved SL har ansvar for:    

 

 Opplegget rundt kretslagssamlingene. 

o Lede treningsarbeidet på samlinger i samarbeid med tilstedeværende trenere etter felles 

utarbeidet ramme. 

o Treningsfaglig påvirkning/oppfølging av trenerne og løperne på samlinger – på plenumsbasis. 

 Etter avtale med den enkelte utøver, bistå løperens i oppfølging i det daglige treningsarbeidet i 

klubbene – enten selv eller ved en mentor som finnes egnet til løperen.  

 Å utforme planverk for sesongen som legges fram for trenere/løpere på første samling og er 

gjenstand for påvirkning på denne samlingen.  

 Så langt mulig bistå trenerne/løperne på NM/Norgescup. 

 Å bistå i at kretsens løpere gjennom å trene sammen bygger et positivt og sosialt miljø på tvers av 

klubber. I dette ligger også at kretslaget skal framstå som et lag, hvor løperne gjennom kretslaget 

tilhører et felleskap. 

4. Kretsens ansvar:    

 

  

 Støtteapparat: 

Hedmark Skikrets stiller med leder som skal organisere og lede støtteapparat på Norges Cup og NM 

for løpere fra skikretsen., samt Skandinavisk Cup fir senior.  Herunder ligger tjenester som 

tilrettelegging av overnatting, smøring av ski, sekundering, drikke under løp og andre praktiske 

oppgaver.  

På andre renn må klubbene organisere støtteapparatet. 

 Utstyr: 

Kretsen fremforhandler avtale på klær, minimum konkurranse- og overtrekk- til alle løpere. Det søkes 

å finne et «signalantrekk» som kjennetegner Hedmark Langrenn og om bæres med stolthet. 

 

5. Klubb-/personlig treners ansvar: 

 

Hvis finnes så: 

 Skape samarbeidsform med SL herunder samarbeide om planverk og oppfølging på individuelt nivå. 

 Delta etter eget ønske og avtale med SL på kretssamlinger med fri kost og logi. 

 

 

6. Reklamebetingelser og antrekk. 

 

Løperne forplikter seg til i størst mulig grad å benytte skikretsens bekledning med reklame. Klærne 

brukes på alle treningssamlinger, NM, Norges Cup og Sjusjøcup renn samt premieutdeling og 

fotografering i presse. Unntak er da man representerer klubb i KM og NM stafett. 

 

  Reklame iht NSFs reglement. 

 

Eventuell ledig plass kan tilbys løpernes klubber etter avtale med Langrenskomiteen(LK). 

  

Eventuelle sponsoravtaler eller løperavtaler som er konkurrerende med kretsens sponsorer, 

skal avklares med Langrennskomiteen.  Det vil i utgangspunktet ikke bli gitt godkjenning for å 

benytte konkurrerende reklame/sponsor.  

 

7. Økonomi. 
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Det betales en egenandel til Hedmark Skikrets i forhold til de sportslige utgiftene. 

Ved reise til og fra samlinger skal løperne selv dekke reise tur/retur. 

På alle renn må utgifter dekkes av løper eller klubb. Det er utelukkende klubb som faktureres for 

løpernes egenandeler og øvrige utgifter ifb m renn. 

 

8. Verdi kretslagsløper. 

  

YJR: 

21 samlingsdøgn – trener bistand – støtteapparat - utstyrsavtale®  

 Total verdi  Kr 30.000  

 Egenandel  Kr 9.000  

 

EJR og SR: 

28 samlingsdøgn – trener bistand – støtteapparat - utstyrsavtale®  

 Total verdi  Kr 38.000  

 Egenandel  Kr 12.000  

  

 

 

 

Annet. 

 

Løpere og trenere skal være lojale til de beslutninger som tas i Langrennskomiteen. 

Uenigheter skal tas opp internt og direkte med dem det gjelder. 

Kretslaget skal opptre utad som gode forbilder og vise holdninger som er forenlig med satsing på 

toppidrett.   

 

LK viser til Antidoping Norge sitt doping reglement. Ved brudd på dette vil løper bli ekskludert fra 

Hedmark Skikrets kretslag. 

 

Dersom avtalen brytes i løpet av sesongen skal eventuelt mottatt utstyr leveres tilbake til Hedmark 

Skikrets. 

 

 

 

Hedmark, 29.05.14. 

 

 

 

For 

Hedmark Skikrets LK   Utøver    Klubb: 

 

 

Jan Olav Andersen   …………………………….. ……………………………… 

Administrasjonssjef    

 

Evt foresatt for under 18 år Klubb-/personlig trener: 

 

 

…………………………….. …………………………….. 

 

 

 


