
OVERGANGSSKJEMA – Sesongen 2021 
 
§ 4 OVERGANG 
Samtlige overganger gjøres elektronisk via Min Idrett. Prosessen startes alltid av spiller. Søknad må først godkjennes i Klubb Admin først av ny klubb og deretter moderklubben. 
Overgangsgebyr for ordinær overgang betales online av enten spiller eller ny klubb. 
 
§ 4.1.1 Ved tilfeller av overgang utenfor overgangsvindu eller teknisk feil, må komplett utfylt overgangsskjema signert av både spiller lagleder ny klubb, sammen med kvittering på 
betalt overgangsgebyr, sendes til administrasjonen per epost. 
 
§ 4.1.2 Spiller og-/eller ny klubb må uoppfordret innbetale høyere overgangsgebyr ved ønske om overgang til ny klubb i høyere divisjon etter moderklubbens nedrykk. 
 
§ 4.2 Overgangsvindu 
Det er to overgangsvinduer i løpet av en sesong. 
Overgangsvindu 1: Åpner kl. 00.01 den 1. januar 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. 
 
§ 4.4 Overgangsgebyrer 
Gebyr for en ordinær overgang er kr. 500 
Gebyr for overgang til klubb/lag i høyere divisjon etter moderklubbens nedrykk er kr. 5000 for samtlige divisjoner. 
 
§ 4.4.1 Manuell overgang 
Ved manuell overgang må moderklubbens lagleder kontaktes av NCF per epost for innhenting av samtykke innen 2 virkedager fra NCF mottar søknad om overgang. Om 
moderklubben ikke har noen innvendinger, frasier moderklubben seg retten til å bestride overgangen i etterkant.  
 
§ 4.4.2 Godkjenning av overgang 
Moderklubben har en klagefrist på tre (3) virkedager (72 timer). Klagen må begrunnes og dokumenteres skriftlig, og sendes på e-post til NCF sin 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. 
 
§ 4.4.3 Moderklubben kan kun stoppe en overgang hvor det kan dokumenteres at spilleren skylder moderklubben penger, eller at spilleren ikke har levert tilbake utstyr som klubben 
disponerer (for eksempel drakt eller utstyr som moderklubben har lånt spilleren). 
 
§ 4.5.3 En spiller kan ikke spille for sitt nye lag før overgangen er registrert og godkjent av NCF. 
 
§ 4.6 Overgang fra klubber som har rykket ned 
Ved spillerovergang fra en klubb som i foregående sesong rykket ned i divisjonssystemet, gjelder andre vilkår. I de tilfeller der en spiller ønsker å melde overgang til en ny klubb som 
spiller i en høyere divisjon enn den divisjonen spillerens moderklubb rykket ned til, må det normalt betales ekstra overgangsgebyr i tillegg til ordinært overgangsgebyr. 
 

                NB: LES ALLTID OVERGANGSREGLENE I OPPDATERT VERSON PÅ NCF SIN HJEMMESIDE 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 

 

 

 


