
Jessheim Bokseklubb 
 

Boksekontrakt for sesongen 2022/2023 
 

Bokser: 
Navn:  
Fødselsdato:  
Adresse:  
Telefonnummer:  
E-post:  

 
Eventuell foresatt 1: 

Navn:  
Telefonnummer:  
E-post:  

 
Eventuell foresatt 2: 

Navn:  
Telefonnummer:  
E-post:  

 
1. Bokserens forpliktelser 

1.1. Ved å signere denne kontrakt har bokseren akseptert at han/hun bokser for klubben og ingen 
andre bokseklubber, uten et skriftlig overgangsskjema fra Norges bokseforbund. Kontrakten gjelder 
for hele året, og bokser (eventuell foresatt) forplikter seg til å betale treningsavgift for hvert 
påbegynt halvår bokseren er aktiv. Treningsavgiften betales halvårlig. 

1.2. Bokseren må være medlem av klubben. Medlemsavgiften er på kr. 100,- årlig (Følger kalenderåret). 
1.3. Bokseren må selv betale for eventuell startbok (For du som går kamp) til Norges Bokseforbund, 

klubben vil videre fakturer dette. 
1.4. Bokseren og eventuell foresatt forplikter seg til å hjelpe klubben gjennom dugnad så lang dette kan 

lad seg gjøre. 
1.5. Fravær fra trening, kamp eller andre arrangementer, rapporteres til trener gjennom spond. 
1.6. Bokseren må følge klubbens, Norges bokseforbund, Norge Idrettsforbund retningslinjer og 

antidoping policy. Bokser må også være tilgjengelig for dopingtest i regi av antidoping eller klubben 
når dette er påkrevd. (gjelder for bokser videregående og elite partiet). 

1.7. Bokseren forplikter seg til å oppføre seg i henhold til klubbens retningslinjer (Se på 
jessheimbokseklubb.no. (Klubben har nulltoleranse for vold og overgrep) 

1.8. Bokseren forplikter seg til å leve opp til eventuell trenings/oppmøte krav for å delta på de ulike 
partier (Se jessheimbokseklubb.no, gjelder kun videregående og elite partiet). 

 
2. Klubbens forpliktelser 

2.1. Klubben forplikter seg til å stille opp ved kampe i regi av klubben. 
2.2. Klubben forplikter og stille med forberedte, tilrettelagte treninger. 
2.3. Klubben skal ha godkjent politiattester for samtlige trenere og støtteapparat. 

 
3. Brudd på kontrakt 

3.1. Ved brud på kontrakten vil bokseren kan bli utesteng fra klubben inntil forholdet er avklart. 
Eventuelle økonomiske utestående fordringer vil bli innkrevd. Brudd på dopingbestemmelser og 
vold, vil normalt medfører eksklusjon fra klubben på livstid. 

3.2. Dersom klubben ikke oppfyller sine forpliktelser, vil bokseren kunne fristilles fra denne kontrakt. 
 
 
 
 



4. Trenings & medlems-avgift for 2022/2023 
Nivå Halvårlig Medlemsavgift 

(Årlig) 
Rekrutt  2.200,- 100,- 
Videregående 2.700,- 100,- 
Elite 2.700,- 100,- 
Mix 2.200,- 100,- 
Passiv medlem 0,- 100,- 

 
5. Egenandel 

Ved kamp og treningssamling, kan der bli avkrevd egenandel for deltar avgift, reise og opphold.  
 
6. Parti 

6.1. Bokseren deltar på følgende parti: 
Rekrutt Videregående (Diplom) Elite (Kamp) Mix 

 Sett sirkel ved partiet, i avklaring med trener. 
6.2. Hvis bokseren flytter til et annet parti, må bokser gi beskjed til medlem@jessheimbokseklubb.no 

og må være avklar med trener. 
 
7. Signaturer 
 
 
……………………………, den …………………   ……………………………, den ………………… 
 
 
………………………………………………………   ……………………………………………………… 
Bokser       Klubben 
 
 
………………………………………………………   ……………………………………………………… 
Foresatt 1 (For bokser under 18 år)   Foresatt 2 (For bokser under 18 år) 
 


