
OVERGANGSSKJEMA – Sesongen 2019 
 
§ 4 OVERGANG 
§ 4.1 Det er kun tillatt å foreta en spillerovergang mellom to klubber i løpet av et overgangsvindu.   
 
§ 4.2 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. jui og stenger kl. 23.59 den 5. juli. 
 

§ 4.3 Det er kun tillatt med maksimalt en – 1 - overgang pr. spiller pr. sesong. 
 
§4.4 Ferdig utfylt overgangsskjema, signert av laglederen for søkerklubben og spilleren det søkes overgang for, sendes inn til NCF på:  
 
§ 4.4.1 Dokumentert innbetaling av gjeldende overgangsgebyr på kr. 800,-. Overgangsgebyret betales inn til NCF   kontonr. 1503.53.81861.  

hvorav 500 kr går til moderklubben. Interne overganger innad i klubb er gratis.  
 
§4.4.2 Moderklubbens lagleder kontaktes av NCF på epost for å gi samtykke til overgangen, innen 2 virkedager fra de mottar dokumentasjonen §4.4 og §4.4.1 Ved å gi aksept til 
overgangen viser moderklubben at den ikke har noen innvendinger, og frasier seg retten til å bestride overgangen i etterkant.   
 
§4.4.3. Moderklubben har en klagefrist på tre - 3 - dager (72 timer) på seg til dersom den ikke ønsker å godta overgangen. Klagen må begrunnes og dokumenteres skriftlig, og sendes 
på e-post til NCFs administrasjon, innen fristen på tre dager. Unnlater moderklubben å svare på henvendelsen innen fristen, skal overgangen godkjennes. 
 
§ 4.4.3.1 Moderklubben kan kun stanse en overgang dersom (a) spilleren det gjelder har en gyldig kontrakt med moderklubben eller (b) moderklubben kan dokumentere at spilleren 
skylder moderklubben penger. 
 
§ 4.5 En overgang godkjennes ikke før korrekt og nødvendig dokumentasjon er mottatt og behandlet av NCF.  
 
§4.5.1 Innmeldte overganger skal, etter at all nødvendig dokumentasjon er mottatt av NCF fra alle parter, behandles innen 72 timer.   
 
§ 4.5.3 Ingen spiller har lov til å spille for nytt lag før overgang er godkjent og spiller er registrert i ny klubb på NCF sin webside og eller turnering/scoringssystemet.   
 
§ 4.5.4 Ved mangelfull dokumentasjon eller mistanke om ugyldig dokumentasjon kan NCF nekte å godkjenne overganger inntil tilfredsstillende dokumentasjon er fremlagt.  
 
§ 4.5.5 Dersom moderklubben sender en klage knyttet til overgangen, skal en eventuell godkjenning av overgangen ikke tre i kraft før Sanksjonsutvalget har behandlet klagen.  
 
§ 4.6 En spiller som ikke har spilt en offisiell kamp for moderklubben i løpet av de tre foregående sesongene (Ikke inkludert inneværende sesong) kan søke om å bli erklært «fri 
agent».  
 
§ 4.6.1 En spiller søker om å bli «fri agent» ved å sende inn overgangsskjema til NCF. Spilleren fyller inn «FRI AGENT» der navnet på ny klubb skal stå. Overgang til ny klubb kan skje 
uavhengig av overgangsvindu. Det skal betales standard overgangsgebyr for fri agent, med mindre moderklubben er oppløst, jf. § 21.2 
 
§4.7.1 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. Se §4.7.1 i spillereglement for nøyaktig beløp.   
 

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 

 

 

 


