
OVERGANGSSKJEMA – Sesongen 2020 
 
§ 4 OVERGANG 
§ 4.1 Overgang gjøres elektronisk via siden Min idrett , eller manuelt ved innsending av skjema. Det er alltid spilleren som starter overgangsprosessen. 
 
§ 4.2 Overgangsvindu Det er to overgangsvinduer i løpet av en sesong. Overgangsvindu 1: Åpner kl. 00.01 den 1. mars og 
stenger kl. 23.59 den 30. april. 
Overgangsvindu 2: Åpner kl. 00.01 den 20. juni og stenger kl. 23.59 den 5. juli. 
 
§ 4.3 Antall overganger Det er kun tillatt med maksimalt en (1) overgang pr. spiller pr. sesong. Søknad om overgang må registreres/sendes innen overgangsvinduet stenger. Søknad 
om overgang som mottatts etter at overgangsvinduet har stengt, aksepteres ikke. Det er kun tillatt å foreta en (1) spillerovergang mellom to klubber i løpet av et overgangsvindu. 
 
§4.3.1 Alle spillere som har spilt tre (3) eller færre kamper for sin klubb i inneværende sesong, kan utføre en ekstra overgang i overgangsvindu 2 dersom spilleren ønsker det. 
 
§4.3.3 En spiller som ikke har spilt en offisiell kamp for moderklubben i løpet av siste kalenderår, kan få innvilget overgang utenfor overgangsvindu. En offisiell kamp, er en 
cricketkamp som er en del av en konkurranseaktivitet arrangert av NCF. Samme regel vil gjelde hvis et lag har trukket seg fra serien/all kampaktivitet eller at klubben er oppløst. 
Sistnevnte tilfelle vil i tillegg gi automatisk dispensasjon fra overgangsvindu. 
 
§ 4.4 Søknad om overganger Spilleroverganger tillates kun for spillere som er spilleberettiget og ikke skylder NCF penger. Søknad om spilleroverganger kan gjennomføres på en av to 
måter: (a) Spilleren som ønsker overgang kan selv gjøre dette i idrettens medlemssystem Min Idrett; (b) Ferdig utfylt overgangsskjema, signert av laglederen for søkerklubben og 
spilleren det søkes overgang for, sendes inn til Norges Cricketforbund via e-post. 
 
§4.4.1 Gebyr for overgang er på kr. 500,-. Ved alternativ (b) i §4.4, må kopi av kvittering/bekreftelse på innbetaling lastes opp sammen med overgangsskjemaet. Se §4.6.1 for ekstra 
avgift for spillere som tar overgang fra klubber som rykket ned etter sesongslutt i foregående sesong. 
 
§4.6.1 En spiller kan søke overgang til en klubb som for inneværende sesong spiller i en høyere divisjon enn spillerens moderklubb gjør etter forrige sesongs nedrykk, dersom det 
betales en ekstra overgangsavgift på kr. 5.000,- (gjelder samtlige divisjoner). Av overgangsavgiften vil kr. 4.500,- tilfalle moderklubben, og kr. 500,- til NCF. 
 
§4.4.2 Moderklubbens lagleder kontaktes av NCF på epost for å gi informere om overgangen, innen 2 virkedager fra NCF mottar søknad om overgang jamfør §4.4 og §4.4.1. Om 
moderklubben ikke har noen innvendinger på overgangen, frasier moderklubben seg retten til å bestride overgangen i etterkant.  
 
§4.4.3. Moderklubben har en klagefrist på tre (3) virkedager (72 timer). Klagen må begrunnes og dokumenteres skriftlig, og sendes på e-post til NCFs administrasjon, innen fristen på 
tre virkedager. Unnlater moderklubben å svare på henvendelsen innen fristen, kan overgangen godkjennes. Blir en overgang av ulike årsaker ikke godkjent, eller blir en klage avslått 
av administrasjonen, kan dette vedtaket klages inn til Sanksjonsutvalget skriftlig. 
 
§4.4.4 Moderklubben kan kun stoppe en overgang moderklubben kan dokumentere at spilleren skylder moderklubben penger. 

NB: LES ALLTID SPILLEREGLEMENTET FØR EN OVERGANG GJENNOMFØRES! 
 

Spillerens etternavn: 

                

 

Spillerens fornavn: 

                

 
Spillerens fødselsdato (dd-mm-år): 

  -   -   

 
Spillerens signatur:     Dato: 

 
Moderklubb: 

                                  Div  

 
Signatur lagleder moderklubb:    Dato: 

 
Ny klubb: 

                                  Div  

 
Signatur lagleder for ny klubb:    Dato: 
 
Er overgangsgebyr betalt?   JA NEI  
 
Følger kvittering med?  JA NEI  
 

 

 

Overgangsskjema og kvittering for overgangsgebyr sendes pr. e-post til: mir@cricketforbundet.no 

 

 

 


