OVERGANGSSKJEMA

Fylles ut av
ny klubb

Fylles ut av spilleren

INNEBANDY
Navn:

_________________________________________________________

Adresse:

_________________________________________________________

Postnr./sted: _________________________________________________________
Mobil:

______________

E-post: _________________________________

Fødselsdato: ______________
Dersom spilleren ikke har løst lisens de to siste sesongene, kryss av her:

Ovennevnte spiller har søkt om medlemskap i (klubb)

___________________________

_________________ _______________________ ________________________________
Sted/dato

Underskrift leder

Navn leder i blokkbokstaver

Fylles ut av
gammel klubb

Spilleren ønsker å skifte klubb fra (klubb)_______________________________________

Forpliktelsene er:

Oppfylt

Ikke oppfylt
Begrunnelse: __________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________ _______________________ ________________________________
Navn leder i blokkbokstaver

Fylles ut av
spilleren

Underskrift leder

Jeg har gjort opp alle mine forpliktelser til tidligere klubb og satt meg inn i NBFs lover og
bestemmelser for overgang.

Fylles ut av
foresatte

Sted/dato

Hvis spilleren det gjelder er under 18 år, fyller foresatte ut dette feltet.

________________________________________________________________________________________
Sted/dato
Underskrift spiller

________________________________________________________________________________________
Sted/dato
Underskrift foresatte

Overgangsskjemaet undertegnes av alle parter og sendes til:
Norges Bandyforbund
Serviceboks 1 U.S
0840 Oslo

Faks: +47 21029571
E-post: bandy@nif.idrett.no

Overgangsavgift (kr.750,- før 1/9 og kr.1500,- etter 1/9) - skal innbetales til konto 5134 06 06861, kvittering sendes vedlagt.
(Søknaden behandles ikke uten at NBF har mottatt gyldig dokumentasjon på betalt gebyr.)

Overgangsregler innebandy
KAMPREGLEMENTET
§ 29. Overganger.
§ 29.1 - Moderklubb
Moderklubb er den klubben spilleren er, eller sist var, medlem av.
§ 29.2 - Generelt
Dersom en spiller har gjort opp sine forpliktelser (for eksempel betalt kontingent og levert utstyr) overfor gammel klubb, kan spilleren gå over til ny klubb.
Spillere som ikke har spilt obligatorisk kamp de 2 siste kalenderår er spilleberettiget for sin nye klubb når generelle betingelser under § 29 punkt 1 og 2 er oppfylt. Forpliktelsene til tidligere klubb må være i
orden. Lisens må være betalt.
Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubber, skal klubben meddele moderklubben dette i rekommandert brev, alternativt e-post, før samtaler innledes med spiller(en). E-post må
bekreftes mottatt før samtaler kan innledes. Ervervende klubb har bevisbyrden for at bekreftelse av e-post foreligger.
Dersom slik meddelelse til moderklubb ikke foreligger, straffes ervervende klubb etter "Sanksjons- og protestreglementet". Brudd på meddelelsesplikten kan ikke føre til at overgangen blir kjent ugyldig.
Svar på forespørsel fra den gamle klubben skal også sendes rekommandert, alternativt via e-post innen 14 dager. Hvis svar ikke blir sendt på foreskrevet måte og innen den gitte frist, regnes opptakingskravene å være i orden. Svar fra gammel klubb er kun gyldig hvis dette er undertegnet av tillitsvalgt som har myndighet for å tegne klubben eller person som klubbens styre har bemyndiget til dette. Det
samme gjelder for undertegning av overgangsskjema. Den som søker overgang er ansvarlig for at nødvendige dokumenter er signert av bemyndigede personer i den gamle klubben og den nye klubben.
Hvis den gamle klubben svarer at søkeren har ordnet sine forpliktelser, eller dersom den gamle klubben unnlater å svare på foreskrevet måte, (jf § 28-2, 4 ledd), regnes opptakingskravene å være i orden,
og medlemskapet regnes fra spørredagen.
Ingen kan opptas som medlem av ny klubb før oppgjør med tidligere klubb er ordnet. Hvis oppgjøret først blir ordnet etter spørredagen, blir medlemskapet i den nye klubben regnet fra og med den dagen
den gamle klubben får oppgjør.
Er spilleren over 17 år, hvilket betyr fylt 17 år ved kalenderårets begynnelse, skal det betales et overgangsgebyr til Norges Bandyforbund
Det innbetalte gebyret må knyttes til en bestemt spiller. Beløpet må være innbetalt før spilletillatelse kan gis.
Ved spillerovergang skal det fylles ut et korrekt overgangsskjema ifølge retningslinjer vedrørende overganger. Ufullstendig utfylt overgangsskjema behandles ikke.
Overgangsaker som ved overgangsperiodens slutt mangler betaling og/eller underskrift fra begge klubber, vil ikke bli behandlet før 1.mai.
Med dette menes at karantenetiden starter å løpe fra 1.mai, og at spilleren fram til 1.mai er spilleberettiget for gammel klubb.
Det er den nye klubbens ansvar å kontakte moderklubb i henhold til overgangsreglene.
For at moderklubb skal kunne stoppe en overgang, må overgangsskjemaet undertegnes og grunnen til å stoppe en overgang noteres skjemaet.
§ 29.3 - Overgang for spillere under 17 år
Melding om overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1.mai til 30. september.
Dersom spilleren ikke har spilt obligatorisk kamp i inneværende sesong kan overgang meldes fram til 15. januar.
Unntatt fra hovedregel kan det ved vektige grunner fram til 15.januar innvilges overgang av administrerende myndighet.
Spilleren tilhører den nye klubben fire - 4 - dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.
(Spillere som ikke har fylt 13 år følger Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.)
§ 29.4 - Overgang for spillere over 17 år
Bestemmelsene i §§ 28.5 - 28.6 gjelder kun overganger for spillere over 17 år.
§ 29.5 - Ordinær overgangsperiode
Overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden 1. mai til 31. august.
I perioden 1. mai - 31. august tillates et fritt antall overganger pr. spiller.
Spilleren tilhører den nye klubben fire - 4 - dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.
Dersom en overgang ikke er godkjent innen 31.august, annulleres overgangen, og ny overgang må meldes etter reglene i § 28.6. Nytt gebyr må betales.
§ 29.6 - Overgang under pågående sesong
Om klubbene er enige skal overgang tillates under perioden 1. september til 15. januar.
Spilleren tilhører den nye klubben fire - 4 - dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.
Det tillates kun maksimalt to - 2 - spilleroverganger pr. spiller under sesongen (1. september - 15. januar) i Norge. Dette inkluderer tidsbegrensede overganger (utlån) etter § 28.8, og internasjonale
overganger til norsk klubb jamfør § 28.10.
Inngåelse av en tidsbegrenset overgang (utlån) regnes som en spillerovergang. Retur til moderklubb er inkludert i den ene spillerovergangen.
Unntatt fra hovedregel om maksimalt 2 overganger under sesong kan det ved vektige grunner fram til 15.januar innvilges overgang av administrerende myndighet.
§ 29.7 - Vektige grunner
A. Flytting på grunn av arbeid, studier eller annet. Dette gjelder når flytting umuliggjør spill for moderklubb.
B. Sterke personlige årsaker.
§ 29.8 - Tidsbegrenset overgang (avtale om utlån)
Det er kun moderklubben som kan avtale tidsbegrenset overgang for en av sine spillere med en annen klubb.
En tidsbegrenset overgang gjelder fra inngåelse til 1.mai.
Ved enhver tidsbegrenset overgang fra moderklubb til annen klubb, skal forbundets skjema for tidsbegrenset overgang nyttes.
Inngåelser av tidsbegrensede overganger må godkjennes av NBF mot et fastsatt gebyr.
Spilleren er spilleberettiget for den nye klubben fire - 4 - dager etter at korrekt utfylt utlånsskjema er registrert i forbundet.
Under 17 år:
En spiller kan fram til 15. januar, gis tidsbegrenset overgang fra moderklubb til en annen klubb, dersom spilleren ikke har tilbud om spill i egen klubb i vedkommende klasse, eller ikke har spilt obligatorisk
kamp for moderklubben i inneværende sesong.
1.mai går spilleren automatisk og vederlagsfritt tilbake til moderklubben.
Over 17 år:
En spiller kan fram til 15. januar, gis tidsbegrenset overgang fra moderklubb til en annen klubb. 1.mai går spilleren automatisk og vederlagsfritt tilbake til moderklubben.
Moderklubben kan vederlagsfritt på ethvert tidspunkt i avtaletiden, si opp avtalen med den virkning at spilleren returnerer til moderklubben. Karantenetiden settes da til fire - 4 - dager.
Dersom avtalen sies opp før dens naturlige utløp, slik som beskrevet over, må dette meldes til NBF.
En utlånsperiode regnes som en overgang i forhold til antall maksimale klubbytter i løpet av en sesong, jf § 28.6.
§ 29.9 - Kontakt med spillere fra andre klubber
Klubber kan ikke inngå kontrakter med spillere i andre klubber i perioden 15. januar til 1. mai.
§ 29.10 - Internasjonale overganger
Overgang til og fra norsk klubb meldes på internasjonale overgangspapirer, og prosedyre i henhold til IFF`s reglement for overganger følges med hensyn til overgangsgebyr og sending av rekommandert
brev til gammel klubb (jfr. Baksiden av overgangspapiret).

Midlertidig internasjonal overgang:
I de tilfeller dette er påkrevet henvises det til det internasjonale forbundets regler for 'Temporary Play' i forbindelse med en klubbs deltakelse og bruk av spillere i internasjonale klubb-turneringer for elitelag.
§ 29.11 - Overgang ved sammenslåing av lag (ikke klubber) for å kunne opprettholde aktivitet
To klubber kan vederlagsfritt etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen spillere fra to lag i samme klasse (ikke klubber), for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag.
Administrerende myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen.
Navnet på laget skal være navnet på de to klubbene: Klubb1/Klubb2.
Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til respektive moderklubber. Dersom det også den påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må prosedyren følges på ny.
Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i seriesystemet. Plassen i seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes automatisk ned i nederste divisjon i
aldersklassen den påfølgende sesong.
Dersom det før sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, før påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som
skal benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen.
Hvis et sammenslått lags moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan spillerne på det sammenslåtte laget ikke spille for sine respektive moderklubber i aldersklassen. Spilleren
kan imidlertid spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene overholdes.

