
Overganger 

Nytt av sesongen er at overganger blir gjennomført 

gjennom Min Idrett (for spiller) og SportsAdmin (for klubb). 

Når overgangen er betalt av spiller, er overgangen godkjent og spilleren er klar 

for ny klubb. Gebyret på 500,- gjelder alle serier. Se spillereglement for 

utdypende overgangsregler. 

Under finner du beskrivelse på hvordan: 
• Logge inn i Min Idrett 

• Søke om overgang i Min Idrett 

• Godkjenne overgang – Ny klubb 

• Godkjenne overgang – Tidligere klubb 

 

• Se cricketforbundet.no for når overgangsvinduet stenger. 
 

Logge inn i Min Idrett 

Har du benyttet Min idrett tidligere? 
 

1. Logg inn med brukernavn og passord. 

 
 

 

2. Dersom du ikke husker ditt brukernavn og passord, klikk på «Glemt 

brukernavn og passord». 

 

http://cricketforbundet.no/forbundet/spillereglement-2021


Har du ikke benyttet Min idrett tidligere? 

1. Klikk på «Ny bruker» for å verifisere spilleren med fødselsnummer. Dette 

gjøres kun første gang du skal inn på siden. 

2. Fyll ut den informasjon du blir bedt om. 

3. Du mottar påloggingsinformasjon som du logger deg inn med. 

 

Søke om overgang i Min Idrett 

1. Overgang finner du til under fanen «Min profil». 

 
 

 

*Ligger det ikke noe valg for overgang under denne fanen, så skyldes dette trolig at 

det er en duplikat på spilleren. Duplikat oppstår når brukeren legger inn en annen e-

post adresse enn den som ligger i registeret fra før. Vennligst ta kontakt med NCF, slik 

at vi kan slå sammen duplikatene.* 

 

 

 

 

 

 



 

2. Velg “Ny overgang”. 

 
 

 

3.Velg overgangstype. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Velg hvilken klubb du ønsker overgang til. 

 
5. Er du under 18 år må også navn og e-post adresse til foresatt legges inn. 

6. Kryss av for «Jeg bekrefter å ha lest reglene for overgang». 

7. Trykk send søknad. 

 

Ny klubb avgjør hvorvidt overgangsgebyret skal betales av klubben eller av 

spilleren. Dersom det er spilleren som skal betale dette, sendes det automatisk 

en e-post tilbake til spilleren med beskjed om at overgangen er klar for betaling 

når overgangen er godkjent av ny og gammel klubb. Gebyret kan kun betales 

online. 

 

Godkjenne overgang – Ny klubb 

1. Ny klubb får e-post med beskjed når en spiller søker om overgang til klubben 

2. Logg på via SportsAdmin for å godkjenne overgangen 

3. Påse at du er logget på riktig nivå (din klubb- cricket) 

https://auth.nif.buypass.no/auth/realms/nif/protocol/openid-connect/auth?client_id=100013&redirect_uri=https%3A%2F%2Fid.nif.no%2Fprotocol%2Fopenid-connect%2Fauth&response_type=code&scope=openid%20nif-payment-api%20tokenizer-api&response_mode=form_post&nonce=637303985178434394.Y2M5YmQ4MDAtZTAxZS00NDI0LTgxMmEtNDc2Njg5ZDYzYTljYTM1YTVlNDEtNjA4Yy00Y2MxLWE1ODYtZTU0YzY1ZTRjNGVh&state=CfDJ8E7tSv7WNXBFrB8rjDFfl_V5mwKEHPOkN591CjrmyZTpZ3XJlzRoMCoqWwkFuKm_EJrjhXmVUvlo4pyBwx52k4_SnHu6AU8MP3HXhDCJOd_lsOUcigTX27XhLs9kjtJx9WPZhK3Kb4OOcEXkoeRtrNZv0-V7XZ6B1TcgbG3DWTRI&x-client-SKU=ID_NET451&x-client-ver=5.2.0.0


 
 

4. Under «person» finnes valget «overgang». Her ligger overganger som venter 

på godkjenning. 

 



 
 

5. Velg om overgangsgebyret skal betales av klubb eller spiller(trykk på bekreft 

overgang). 

6. Godkjenn overgangen. 

 
 

 

 



Godkjenne overgang – Tidligere klubb 

1. Når ny klubb har godkjent en overgang, blir den sendt videre til godkjenning 

av gammel klubb 

2. Gammel klubb har 3 dager på å godkjenne/avvise fra e-post om søknad er 

mottatt. Dersom gammel klubb ikke godkjenner/avviser innen 3 dager, blir 

overgangen automatisk godkjent. 

3. Gammel klubb må godkjenne overgangen dersom utøver 

• Ikke skylder klubben penger 

• Har levert tilbake idretts- og treningstøy som tilhører klubben 
 


