
 

 

 

              SPONSORAVTALE  
 
 

mellom 
 

NHV-prosjekter as  
Org. nr. xxxxxxxxx 

 
og 
 

…….. (Sponsor)  
  
 

1. FORMÅL 
Sponsor ønsker gjennom denne avtalen å inngå et samarbeid med NHV for å kunne profilere seg 
som en aktiv støttespiller for Løkka Stadion, kunstis og multisport nærmiljøanlegg.   
 
NHV-prosjekter er et ideelt as, godkjent av Kulturdepartementet og skal drives uten profitt. 
Gjennom denne avtalen ønsker de å sikre det økonomiske grunnlaget for sin satsning og 
investering i et gratis aktivitetstilbud for barn og unge i Frogn kommune. Vi vil frem mot 
realisering av prosjektet bygge opp egenkapitalen. Mottatte sponsorbeløp vil om ønskelig 
refunderes om prosjektet ikke realiseres.  
 
(Det kan evt. tas inn øvrige bestemmelser her som regulerer særlige hensyn eller formål sponsor eller NHV ønsker 
å fremheve/ivareta i avtaleforholdet.) 

 

2. SPONSORS RETTIGHETER  
 

2.1 Betegnelser  

Sponsor får gjennom denne avtale rett til å benytte følgende betegnelser: 
 
Alternativ 1: ”Hovedsponsor for Løkka stadion” 
 
Alternativ 2: ”Sponsor for Løkka stadion” 
 
Alternativ 3: ”Leverandør av …. (produkt) til NHV” 
 
Alternativ 4: (Andre betegnelser) 
 
2.2 Rett til kommersiell utnyttelse av navn og emblem/logo 

Sponsor har i avtaleperioden rett til å benytte Løkka stadions navn og emblem/logo i intern og 
ekstern markedsføring, samt i enhver presentasjon av virksomheten. 
 
Sponsors bruk av forannevnte navn og emblem/logo sammen med egne emblem/logo skal 
skriftlig forhåndsgodkjennes av NHV. 
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2.3 Eksponeringsrettigheter 
Sponsor gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte: 

 

Eksempler: 

 

- Rett til å reklamere på Løkka stadions vant  
 

- Mulighet til å reklamere på Løkka stadions offisielle materiell (konvolutter, brevark, m.m.) 
  

- Rett til profilering på Løkka stadions hjemmeside 
 

- Rett til profilering i Løkka stadions utsendte trykksaker (medlemsblad og annet) 
 

- Rett til profilering i form av boards/bannere (spesifiseres nærmere og i hvilket omfang) 
 
 

3. PROSEDYRE FOR BRUK AV RETTIGHETER 
Alle kampanjer og annen markedsføring fra Sponsor som benytter rettighetene i denne avtale, 
skal på forhånd oversendes NHV for skriftlig godkjennelse. NHV kan etter forslag fra sponsor 
godkjenne standarder for sponsors markedsføring. Kun avvik og/eller eventuelle tillegg til det 
som er godkjent, vil deretter måtte forelegges NHV for godkjennelse.  
 
Sponsor skal selv bekoste utgifter til profileringsmateriell.   
 
Hver av partene skal utpeke kontaktpersoner som er ansvarlige for gjennomføring av avtalens 
rettigheter og forpliktelser. Pr. dags dato er disse: 
 
………………… (NHV) 
 
…………………... (Sponsor) 
 

4. SPONSORS FORPLIKTELSER 
 

4.1 Godtgjørelse  
For rettigheter i henhold til denne avtale skal sponsor betale NOK …….. som forfaller til 
betaling ………(dato).  
 
I tillegg til ovennevnte beløp kommer lovpålagt merverdiavgift.  
 
Beløpet skal overføres til NHV’s bankkonto nr. …………………  
 
Ved forsinket betaling skal Sponsor betale forsinkelsesrente i henhold til lov om rente ved 
forsinket betaling. 
 
(Dersom det skal inngås en barteravtale, dvs. bytte av tjenester eller at vederlaget består i utstyr/produkter, må 
vilkårene inntas under dette punktet.) 
 
 
4.3 Utforming av reklame   
Sponsor skal vise varsomhet ved utforming av reklame tilknyttet idretten, og markedsføringen må 
ikke komme i konflikt med idrettens etiske grunnverdier, jf NIFs lov § 13-3, andre ledd.   
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5. NHV-prosjekter as FORPLIKTELSER   

NHV-prosjekter as skal fatte nødvendige vedtak og inngå avtaler med NHV og andre 
kontraktsmedhjelpere slik at NHV-prosjekter as forpliktelser etter denne avtalen overholdes.  
 
NHV-prosjekter as plikter videre å vise tilbørlig omsorg for Sponsors interesser etter denne 
avtale, herunder særlig ved å oppfordre alle sine medlemmer til å vise lojalitet overfor avtalen.  
 
 
7. AVTALEPERIODEN 
Denne avtale løper fra ______ og opphører uten forutgående oppsigelse ______. 
 
Ved avtalens opphør/utløp bortfaller partenes rettigheter og forpliktelser etter denne avtale.  
 

8. MISLIGHOLD 
Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til denne avtale, eller 
unnlater å rette opp et mislighold av denne avtale innen 30 dager etter å ha blitt oppfordret til det 
ved skriftlig varsel fra den annen part, kan den annen part heve avtalen. 
 
Ovennevnte bestemmelser avskjærer ikke partenes rettigheter til å gjøre gjeldende andre 
misligholdsbeføyelser (krav om retting, omlevering, erstatning mv.) som følge av at en av partene 
har misligholdt sine forpliktelser etter avtalen. 
 
9. OVERFØRING AV RETTIGHETER OG PLIKTER 
Partenes rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtale kan ikke overdras uten etter 
forutgående skriftlig samtykke fra den annen part.  
 
10. KONFIDENSIALITET   
Begge parter forplikter seg til å holde avtalens innhold fortrolig. Enhver offentliggjøring skal på 
forhånd være godkjent av begge parter.  

 
 
*** 
 

Kontrakten er utferdiget i 2 – to – eksemplarer, ett til hver av partene. 
 
 
Dato:……………….      Dato: ………………… 
 
 
 
Sponsor                    NHV-prosjekter as 
 


