OVERGANGSSKJEMA Internasjonale overganger til mosjons- og breddeklubber
(UTLÅN EN SESONG) FOR UTENLANDSKE SPILLERE TIL MOSJONS- og breddeklubber, 18 ÅR OG ELDRE, SOM HAR SITT ØVERSTE
SENIORLAG I 3. DIV. - 4. DIV. . REGISTRERINGEN GJELDER FOR 1 SESONG AV GANGEN, GEBYR kr. 1000,-.
Skjemaet er rettet mot utenlandske spillere som skal være her i en kort periode/år og spille i ovennevnte serier. Dersom man ønsker permanent
overgang til Norge må det benyttes Unlimited ITC.. ITC er gebyrlagt, se Administrasjonsreglementets § 8.
SPILLEREN, KLUBBEN OG LAGLEDER ER FORPLIKTET TIL KUN Å BENYTTE SPILLEREN I DE OVENNEVNTE SERIER.
DERSOM KLUBBEN ØNSKER Å DELTA PÅ PRESTASJONSNIVÅ ELLER SPILLEREN ØNSKER Å MELDE OVERGANG TIL KLUBB PÅ
PRESTASJONSNIVÅ MÅ ITC LØSES.
ORDNINGEN GJELDER IKKE FOR KLUBBER SOM HAR LAG I U18 Elite/U20 Elite/2. DIVISJON/1. DIVISJON/ELITESERIEN/
KVINNESPILLERE.
MOSJONSKLUBBER/BREDDEKLUBBER SOM INNGÅR SAMARBEID MED LAG PÅ PRESTASJONSNIVÅ MÅ LØSE ITC.
OVERTREDELSE VIL BLI STRAFFET MED:
TAPT KAMP, BOT (bot fra IIHF vil bli belastet klubben). – VED GJENTAKELSE; UTESTENGELSE AV KLUBBEN FRA VIDERE SERIESPILL.
Det er klubbens ansvar å informere spilleren om ovennevnte.
HUSK BLOKKBOKSTAVER
Rettledning:
Navn: .......................................................................................

e-mail: ......................................................................................

Ref. Overgangsreglementet.
1.

Fylles ut av
spilleren (1)
Fødselsdato:.........../............/..................
Dag

Mnd.

År

Adresse: ....................................................................................

Postnr: ................... Poststed: ...................................................
2.
Spilt sist sesong........../............
3.
Tidligere klubb………………………………………………………
4.
Statsborgerskap: ...........................……………………………

5.

Jeg har gjort opp alle mine forpliktelser og har ingen uoppgjort
disiplinærsak til tidligere utenlandske/norske klubb/forbund, er
ikke under kontrakt med annen klubb og har lest og forstått
vilkårene for denne registreringen (se toppen av skjemaet).

Utenlandsk spiller fyller ut øvre del (1) og ny klubb
fyller ut del (2) av skjemaet. Klubben blir fakturert
for overgangen etterskuddsvis. Gebyr for
overganger se Adm.regl. § 8.) Ved for sen
innbetaling av tilsendt faktura inndras
spilleberettigelsen automatisk. Dette betyr at
spilleren ikke lenger er spilleberettiget for
klubben. Utlånet gjelder for 1 sesong av gangen og
må fornyes neste sesong, både hvis spilleren skal
spille for ny norsk klubb eller fortsetter å spille i
samme norske klubb.
Skjemaet sendes NIHF skannet på e-post. Det er
behandlingstid for overgangen – 4 virkedager
fra og med mottatt dato.
Spilleren er spilleberettiget når ny klubb har
mottatt skriftlig beskjed fra NIHF til klubbens
offisiell e-post, som er registrert i SportsAdmin.
Ved manglende utfylling av skjemaet returneres
skjemaet til ny klubb.
Det er kun leder/nestleder/daglig leder i
ish.klubben/-gruppen i et fleridrettslag som kan
signere overgangsskjemaet.

Sted: ...............................Dato:................/................/.....………..

Underskrift:..................................................................................

Fylles ut av
ny klubb (2)

Spilleren er opptatt som medlem av (ny klubb) .......................………………………............. dato:......./......./.………....……..

Klubben har informert spilleren og laglederen om vilkårene (se toppen av skjemaet).
Sted: .................................... Dato: ........./............/.....……… Underskrift:.......................................................................................
(kun leder/nestleder/daglig leder i ish.klubben/-gruppen i et fleridrettslag godkjennes)

