Ullevål, 14. november 2022

ETISKE RETNINGSLINJER I FORFORBINDELSE MED OVERGANGER
BAKGRUNN
NSBF har utviklet kjøreregler eller etiske retningslinjer for overgang mellom klubber og miljøer, også
langt nedover i aldersklassene. Også innen våre idretter er bytte av klubb og miljø et sensitivt tema,
kanskje spesielt for unge utøvere med ønske om utvidet satsing. En utøver som satser på softball
eller baseball som idrett er gjerne et forbilde for andre og dermed viktig i rekrutteringsarbeidet for
klubben i lokalmiljøet og på treninger. I tillegg kan spilleren være sterkt medvirkende til klubbens
plassering i serier og mesterskap. Klubben kan også gjennom flere år ha satset ressurser på spilleren,
og kan i noen tilfeller oppleve et klubb- og miljøskifte som et svik.
Det kan være mange årsaker til at en utøver ønsker eller har behov for klubb- eller miljøskifte. En del
av disse årsakene skal være formelt dekket av dagens overgangsregler. Det som imidlertid kan føles
mest negativt, er når det aktivt rekrutteres gode spillere som er rekruttert og/eller bygget opp av
andre klubber.
Nedenfor stående etiske retningslinjer er derfor gjeldende for alle involverte parter i forbindelse med
utøveres bytte av miljø og/eller klubb. Retningslinjene gjelder for forbund, klubb, utøvere og
foresatte for mindreårige utøvere, samt eventuelt andre involverte parter.
FORSLAG TIL ETISKE RETNINGSLINJER
1) En spillers moderklubb skal alltid varsles før det tas kontakt med spiller eller foreldre til
spiller om klubb- eller miljøskifte.
2) Dersom spilleren selv eller spillerens foresatte henvender seg til ny klubb, skal den nye
klubben ta kontakt med spillerens moderklubb før saken behandles videre.
3) Dersom NSBF-ansatt får informasjon om at et klubb- eller miljøskifte er ønsket, skal det påses
at retningslinjene blir fulgt.
4) Ny moderklubb skal forsikre seg om at alle formelle overgangsregler er oppfylt og at spilleren
ikke har uoppgjorte konflikter med gammel klubb.
5) Dersom uoppgjort konflikt er årsak til ønsket om klubb- eller miljøskifte, skal NSBF
informeres om dette og NSBF skal tilby konfliktløsende tiltak før en videre overgang kan
behandles.
6) Spiller som ønsker klubb- eller miljøskifte skal opptre helt åpent om forholdet overfor sin
moderklubb.
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