Fylles ut av
gammel klubb

Fylles ut av
ny klubb

Fylles ut av spilleren

Overgangsskjema for softball og baseball
Navn:

_________________________________________________________

Adresse:

_________________________________________________________

Postnr./sted: _________________________________________________________
E-post: __________________________________

Mob.: _______________

Fødselsdato: ___________________

Ovennevnte spiller har søkt om medlemskap i (klubb)

___________________________

________________________________________________________________________
Sted/dato

Underskrift leder

Spilleren ønsker å skifte klubb fra (klubb)_______________________________________

Forpliktelsene er:

Oppfylt

Ikke oppfylt

_________________________________________________________________________

Fylles ut av
spilleren

Underskrift leder

Jeg har gjort opp alle mine forpliktelser til tidligere klubb og satt meg inn i NSBF sine lover og
bestemmelser for overgang.

Fylles ut av
foresatte

Sted/dato

Hvis spilleren det gjelder er under 18 år, fyller foresatte ut dette feltet.

_______________________________________________________________________________
Sted/dato
Underskrift spiller

_______________________________________________________________________________
Sted/dato
Underskrift foresatte
Overgangsskjemaet undertegnes av alle parter og sendes til:
Norges Softball og Baseball Forbund
Ullevål Stadion
0840 Oslo
E-post: baseball@nif.idrett.no

Stemples av NSBF og signeres av Teknisk Direktør,eller Generalsekretær

Sted og dato

Overgangsregler etter NSBF sitt
Turneringsreglement
4.8. OVERGANG TIL ANNEN KLUBB
Spiller/Coach som ønsker å skifte klubb kan:
1. Melde overgang under overgangsperioden.
Overgangsperioden er sammenfallende med
CEB/ESF’s regelverk.
2. Søke dispensasjon for overgang under annen tid, hvis
noen av grunnene i § 4.10 foreligger.

4.9. OVERGANGER GENERELT
Ved overgang gjelder følgende regler.
1. Spiller/Coach som ønsker å representere en annen
klubb skal meddele dette til NSBF. Skjemaet skal være
i tre deler; en til moderklubben, en til NSBF og en til den
nye klubben.
2. Det er den nye klubben som har som ansvar å kontakte
moderklubben ved overgang, før skjemaet fylles ut.
Hvis ikke moder klubben skriver under overgangen
innen to uker, har spilleren/coachen rett å få saken tatt
opp av TK. Moder klubben beholder originalskjemaet.
3. Spiller sender sitt skjema til NSBF.
4. Spiller/Coach som tilhører klubb som har opphørt med
aktivitet skal sende inn overgang/dispensasjonssøknad
til NSBF. NSBF har i disse tilfellene rett til å innhente
kommentar fra moderklubben, dersom det er mulig.
5. Spiller/Coach som tilhører klubb som har opphørt med
aktivitet kan likevel representere den nye klubben hvis
han/hun ikke har spilt bindende kamp for en annen
klubb i inneværende år. Dersom han/hun likevel ønsker
å spille må vedkommende melde seg inn
draftingpoolen.
6. Spiller/coach som har meldt overgang under
overgangsperioden er spilleklar for den nye klubben
først etter skriftlig svar fra NSBF eller TK.
7. Spiller/Coach som under et helt år ikke har
spilt/representert moderklubb i bindende kamp,
trenger ikke å melde overgang og kan representere sin
nye klubb umiddelbart.
8. Spiller/Coach som ikke har spilt for eller representert sin
nye klubb, kan skriftlig søke om å få overgangen
annullert.
Overgangen kan kun skje hvis begge klubbene er enig.
Spilleren kan ikke representere noen av klubbene før
de er enige om overgangen eller annulleringen av den.

4.10. DISPENSASJON I SAKER OM
OVERGANG
Spiller/Coach kan bare representere en klubb i baseball, en
klubb i softball i samme spilleår. Dispensasjon kan innvilges
av følgende grunner:
a) Spiller/Coach har byttet fast bopel.
b) Spillerens/Coachens moderklubb opphører med
baseball/softball.
c) Ungdom- og juniorspillere kan skifte klubb under
spilleåret om ikke moderklubben kan tilby
spillemuligheter innen vedkommendes
aldersgruppe.

4.11. DISPENSASJONSSØKNAD I SAKER OM
OVERGANG
For dispensasjonssøknad (overganger i en annen tid enn
overgangsperioden) gjelder, utover § 4.9, følgende:
a) Begrunnelsen for overgang skal oppgis i
overgangs/dispensasjonssøknaden.
b) Spiller/Coach som får innvilget dispensasjon er
umiddelbart spilleklar for den nye klubben, dersom
klubbene er enig. Ved uenighet er vedkommende
spilleklar umiddelbart etter styret i NSBF sitt endelige
vedtak.
c) Spiller/Coach som søker overgang kan spille for
moderklubben til endelig vedtak er fattet.
d) Spiller/Coach som ikke får dispensasjon og som har
spilt bindende kamp for moderklubben må melde
overgang i henhold til de vanlige overgangsreglene.

4.12. BINDENDE KAMP
Med bindende kamp menes kamp arrangert i NSBF sin
regi.

4.13. OVERGANG TIL UTENLANDSK KLUBB
Norske spillere som ønsker å melde overgang til utenlandsk
klubb, må ha NSBF sin tillatelse til dette. Spilleren er selv
ansvarlig for å få denne tillatelse.
Spilleren skal med moderklubbens godkjennelse sende inn
søknad om å få representere navngitt utenlandsk klubb.
Samme regler gjelder ved overgang tilbake til norsk klubb.

