BONUSAVTALE
VEDLEGG 2 TIL STANDARDKONTRAKT PROFESJONELLE FOTBALLTRENERE. HOVEDTRENER

BONUSAVTALE
VEDLEGG 2 TIL KONTRAKT (ARBEIDSAVTALE)
OM TILSETTING AV PROFESJONELL
FOTBALLTRENER – HOVEDTRENER A-LAG

mellom

[Klubben – fyll ut]
og
[Treneren – fyll ut]

_____________________________________________

1

Resultatbonus

Klubben utbetaler følgende bonus til Treneren:
a. [Kampbonus:
Hjemmekamper
Bortekamper

seier
seier

b. [Seriebonus:
1. plass
2. plass
3. plass
4-6 plass

kr [fyll ut]
kr [fyll ut]
kr [fyll ut]
kr [fyll ut]]

c. [NM-bonus
1. plass
2. plass
Semifinale
Kvartfinale

kr [fyll ut]
kr [fyll ut]
kr [fyll ut]
kr [fyll ut]]

kr [fyll ut]
kr [fyll ut]

uavgjort
uavgjort

kr [fyll ut]
kr [fyll ut]]

d. Bonus for deltakelse i internasjonale cuper [definer nærmere etter behov]

Initialer:
Klubb:

Trener:

side 1
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Hjemmekamper
seier kr [fyll ut]
Bortekamper
seier kr [fyll ut]
Avansement fra gruppespill
kr [fyll ut]
[Fyll ut annet – evt. videre avansement]]

uavgjort
uavgjort

kr [fyll ut]
kr [fyll ut]

[Merknad: Partene plukker selv ut, samt utfyller andre punkter, i tråd med det som avtales i det
konkrete tilfellet. Ovennevnte lister har kun som formål å være retningsgivende.]
2 Forutsetninger for retten til bonus
Selv om laget oppnår de resultater som er listet opp i punkt 1 ovenfor, har Treneren likevel ikke rett
til bonus som beskrevet i bokstav b (seriebonus) eller c (NM-bonus) dersom:
-

[Treneren har sagt opp og fratrådt sin stilling før endt sesong det år bonusen gjelder. ]

-

[Treneren, før endt sesong det år bonusen gjelder, er avskjediget i henhold til
arbeidsmiljøloven § 15-14.]

-

[Fyll ut evt. andre begrensninger]

Dersom Treneren fratrer før endt sesong det år bonusen gjelder, skal han/hun likevel ha rett til å
motta bonus for de kampene han/hun ledet laget i før fratredelse, jf. punkt 1 a (kampbonus) og b
(deltakelse i internasjonale cuper)
[Merknad: Partene plukker selv ut, samt utfyller andre punkter, i tråd med det som avtales i det
konkrete tilfellet. Ovennevnte lister har kun som formål å være retningsgivende.]
3
Utbetaling
Bonus utbetales som et engangsbeløp innen en måned etter endt sesong det år bonusen gjelder.
Bonus utbetales til Trenerens lønnskonto [Fyll ut]. Det trekkes skatt av beløpet før utbetaling i
samsvar med alminnelige regler. Det skal beregnes feriepenger av bonusen.
[Merknad: Etter loven skal det beregnes feriepenger av bonus når denne er et resultat av personlig
arbeidsinnsats (prestasjonsbasert). ]
4
Taushetsplikt
Partene er enige om at Avtalen og dens innhold skal behandles konfidensielt. Denne
konfidensialitetsplikten er likevel ikke til hinder for at opplysninger om innholdet i Avtalen gis til
offentlige myndigheter dersom dette er påkrevd.
5

Signaturer

Dato: [dd.mm.åå]
.............................................................
Klubbens signatur

.............................................................
Trenerens signatur
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Bonusavtalen er i to originale eksemplarer som begge partene har signert. Klubben og Treneren
beholder ett eksemplar hver. Bonusavtalen vedlegges Arbeidsavtalen.

