
 
 
OVERGANGSBESTEMMELSER 

Kampreglementet § 30. Spilleberettigelse for bandyspillere 
 

 

 

§ 30. Spilleberettigelse for bandyspillere.  

Innledning 

Denne paragrafen regulerer alle klubbskifter av spillere mellom bandyklubber som er medlem av 

Norges Bandyforbund, samt bruk av og innhold i kontrakter mellom klubb og spiller og mellom 

klubber. Paragrafen regulerer også overgang av spillere fra utenlandske klubber. 

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser. 

 

(Årsmøtevedtak 2014: Fra sesongen 2015/2016 innføres ordning med samarbeidsklubber på senior 
nivå herrer. Det vil bli fremlagt et detaljert forslag som forelegges klubbene i løpet av sesongen 
2014/2015 og som legges frem til behandling på årsmøtet 2015.) 
 
Generelt 

En spiller som skal delta i seriespill eller cup arrangert av forbund eller krets, må være medlem av 

klubben og ha gyldig lisens. 

Ingen spiller kan i samme tidsrom spille for to forskjellige klubber som er tilsluttet samme eller 

forskjellige bandyforbund. Seksjonsstyret kan i helt særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsen for 

damer/jenter for spill i herre/gutteklasser. 

En spiller har spilletillatelse for ny klubb i obligatorisk kamp fra den dato som fremgår av skriftlig 

melding fra forbundskontoret. 

 

Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal ny klubb på 

etterviselig måte, gi tidligere klubb skriftlig melding. Etter at slik varsel er gitt, skal det gå rimelig tid 

før spilleren kontaktes.  

Tidligere klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. 

Ny klubb skal, uten ugrunnet opphold, varsle tidligere klubb skriftlig også der spilleren selv tar 

kontakt. 

 

Først når overgang/utlån er godkjent av forbundskontoret, kan spilleren delta i ikke-obligatorisk kamp 

og trening for ny klubb. For øvrig kan ikke spiller delta for annen klubb i ikke-obligatorisk kamp eller 

trening uten skriftlig tillatelse fra klubben han/hun har spilletillatelse for. 

 

Medlemskap, tillitsverv og representasjonsrett 

Man kan være medlem av flere klubber, men bare representasjonsberettiget for en klubb i samme 

idrett. Gjennom denne klubben har medlemmet sine rettigheter og forpliktelser innen forbund og krets. 

En tillitsvalgt og/eller dommer kan likevel spille for en annen klubbs oldboys, old-girls eller andre lag 

såfremt ikke egen klubb deltar med lag i ordinært seriesystem i disse klasser i samme idrett. 

 

Spillere 

Spillere klassifiseres som enten amatører eller profesjonelle. 

En spiller som mottar vederlag, utover kostnadsdekning, og vederlaget overstiger tilsvarende 300 euro 

for en sesong (1. april – 31. mars), anses som profesjonell spiller etter dette regelverket. Det er et krav 

at vederlaget er knyttet til spillerens funksjon som bandyspiller. 

En spiller som mottar mindre enn et beløp tilsvarende 300 euro i vederlag, utover kostnadsdekning, pr 

bandysesong, anses som amatør etter dette regelverket. 

Utgifter knyttet til reise- og overnatting, knyttet direkte til deltakelse i en bandykamp, samt kostnader 

knyttet til utstyr, forsikring og utdanning omfattes ikke som vederlag for en amatørspiller. 

 

 



 

Samarbeidslag 

To klubber kan vederlagsfritt, etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen 

spillere fra to lag i samme klasse for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. Administrerende 

myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen. 

Det skal være minst 4 aktive spillere fra hver klubb for å kunne godkjenne et samarbeidslag. 

Navnet på laget skal være navnet på de to klubbene: Klubb1/Klubb2. 

Førstnevnte klubb er juridisk og administrativt ansvarlig for laget og innehar alle rettigheter og 

forpliktelser for laget. Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til sine respektive 

moderklubber. Dersom det også den påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må 

prosedyren følges på ny. Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i 

seriesystemet. Plassen i seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes 

automatisk ned i nederste divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong. Dersom det før 

sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, før 

påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som skal 

benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen. Hvis et sammenslått lags 

moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan spillerne på det sammenslåtte 

laget, ikke spille for disse lagene. I helt særskilte tilfeller kan Seksjonsstyret godkjenne spill i samme 

aldersklasse om dette også er et samarbeidslag mellom de samme klubber. 

Spillerne kan spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene overholdes. 

 

Spillerkontrakter  

En klubb kan inngå kontrakt med en eller flere spillere som er fylt 16 år.  

Kontrakt med amatørspiller kan inngås for maksimum 1 sesong av gangen. 

Kontrakt med profesjonell spiller kan inngås for maksimum 3 sesonger av gangen. 

NBFs standardkontrakt skal benyttes. 

Kontrakten skal inngås i tre eksemplarer (ett til klubb, ett til spiller og ett til NBF) og være 

undertegnet av spilleren og klubbens leder eller ansatt/tillitsvalgt i klubben som er gitt skriftlig 

fullmakt fra klubbens styre. Dersom spilleren er under 18 år må også spillerens foresatte 

medundertegne før kontrakten er gyldig. 

Klubben skal sende ett undertegnet eksemplarer av kontrakten til NBF senest 7 dager etter inngåelsen. 

 

Kontrakt med spiller fra annen klubb kan bare inngås hvis kontrakten med nåværende klubb er utløpt, 

opphørt ved skriftlig avtale eller hevet på gyldig måte.  

 

Ved eventuell overgang i kontraktsperioden kan klubben som har kontrakt med spilleren, kreve 

økonomisk kompensasjon for å løse spilleren fra kontrakten. Etter kontraktens utløp kan det ikke 

kreves kompensasjon ved overgang til ny klubb.  

        
Avtaler mellom klubber knyttet til overganger/utlån  

Avtaler/dokumenter som forplikter klubben, skal være undertegnet av klubbens leder eller 

ansatt/tillitsvalgt i klubben som er gitt skriftlig fullmakt fra klubbens styre. 

I forbindelse med overgang eller utlån av spiller kan det ikke avtales vilkår av økonomisk, sportslig 

eller annen karakter knyttet til bruk av spilleren i spesielle kamper eller bestemte tidsrom. 

En klubb som har akseptert å låne en spiller har ikke anledning til å overføre eller låne ut spilleren til 

annen klubb. 

Avtaler mellom klubber vedrørende enkeltspiller må også være undertegnet av spilleren, for spillere 

under 18 år også av foresatte, for å være gyldig. 

 

Overgang for spillere mellom norske klubber (gjelder spillere i lisenspliktig alder) 

Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal ny klubb på 

etterviselig måte, gi tidligere klubb skriftlig melding. Etter at slik varsel er gitt, skal det gå rimelig tid 

før spilleren kontaktes. Tidligere klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren 

selv tar kontakt. 

Overgangen behandles av Norges Bandyforbund.  



En spiller kan skifte klubb når som helst i året, men dersom overgangen mottas av NBF etter 5. januar 

kan spilletillatelse imidlertid først gis fra 1. april. 

 

Saksgang 

Klubb som har tatt opp et nytt medlem, sender forespørsel på fastsatt Overgangsskjema til tidligere 

klubb om eventuelle uoppgjorte økonomiske forpliktelser. Forespørselen skjer enten ved 

rekommandert sending eller på annen etterviselig måte. Som økonomiske forpliktelser regnes 

medlemskontingent, treningsavgift og lagutstyr samt eventuelle forhold i kontrakt. Svar på forespørsel 

skal sendes enten rekommandert eller skje på annen etterviselig måte innen 14 dager.  

Etter at svar fra tidligere klubb er mottatt eller svarfristen (14 dager) er utløpt, sender ny klubb 

følgende dokumenter til NBF for registrering:  

 NBFs standard Overgangsskjema 

 Svar fra tidligere klubb, dersom dette foreligger 

 Dersom svar fra tidligere klubb ikke foreligger skal dokumentasjon for når forespørsel er 

sendt/overlevert tidligere klubb vedlegges  

 Dersom tidligere klubb har svart at spillerens forpliktelser ikke er oppgjort skal det vedlegges 

kvittering og/eller bekreftelse for at disse er gjort opp. 

 Eventuelle tilleggsavtaler mellom klubbene knyttet til overgangen 

 Kvittering for betalt overgangsgebyr  

 

Ny klubb kan ikke benytte spilleren i obligatorisk kamp før den dato som er angitt i NBFs skriftlige 

melding om spilletillatelse og tidligst fire -4-dager etter at NBF har mottatt samtlige 

overgangsdokumenter i korrekt utfylt stand.  

Behandlingstiden på minimum fire -4- dager forutsetter at NBF har mottatt komplette, korrekt utfylte 

overgangsdokumenter.  

 

Internasjonale overganger 

Eget skjemaet skal benyttes. 

Utenlandske statsborgere må ha oppholds- og arbeidstillatelse i Norge i henhold til norsk lovgivning.  

 

Overgangsgebyret for internasjonale overganger må betales til FIB via NBF 

Overgang fra utenlandsk klubb til norsk klubb må være meldt innen 31.12 ihht FIB-reglene.  

 

Utlån av spiller mellom norske klubber (kun for spillere under kontrakt) 

Kun spillere som har skriftlig kontrakt med sin klubb, kan lånes ut til annen klubb. NBFs standard 

utlånsavtale skal benyttes. Betingelsene for at slik utlån kan finne sted, er at spiller, ny klubb og 

tidligere klubb er enige om vilkårene for utlånet og at utlånsperioden ikke går ut over varigheten av 

spillerkontrakten med utlånsklubben. De avtalte vilkårene for utlånet skal være skriftlig og 

undertegnet av alle tre parter.  

Utlånsavtalen skal være undertegnet av begge klubber og spiller. Dersom spilleren er under 18 år skal 

også spillerens foresatte signere avtalen før denne er gyldig. 

Etter utlånsavtalens utløp er spilleren spilleklar for den klubb hun/han er utlånt fra uten ny registrering 

4 dager etter utlånsavtalens utløp.  

En utlånt spiller kan i inneværende sesong avbryte utlånet og returnere til moderklubb dersom begge 

klubber og spiller er enige om dette og tilbakeføringen skjer innen 5. januar. NBF må ha mottatt 

skriftlig bekreftelse på dette signert av alle parter innen 5. januar. Spiller blir da spilleklar for 

utlånsklubben tidligst 4 dager etter NBF har mottatt den skriftlige bekreftelsen. 

 

Utlånsavtaler kan forlenges, uten ny registrering, dersom NBF mottar en skriftlig bekreftelse fra alle 

parter før utlånsperioden er utløpt og forlengelsen ikke går ut over 1. april inneværende sesong eller 

utover varigheten av spillerkontrakten med utlånsklubben, 

 

 Spiller kan heller ikke melde overgang eller lånes ut til andre klubber i utlånsperioden.  



 Spilleren er under karantene fra underskrift av utlånsavtalen og kan da verken spille for 

utlånsklubben eller ny klubb.  

 Et utlån må ha en varighet av minimum 14 dager og maksimum ut inneværende sesong (1. 

april). 

 Behandlingstiden er minimum 4 dager etter at avtalen er mottatt av NBF.. 

 Spilleren er ikke spilleberettiget før skriftlig bekreftelse fra NBF foreligger.  

 Dersom det inngås avtale i tillegg til forbundets standard utlånsavtale, må denne vedlegges. 

 Kvittering for betalt utlånsgebyr skal vedlegges  

 Utlånsavtaler som er NBF i hende etter 5. januar får ikke virkning før 1.april. 

 

Spilleberettigelse i sluttspill  
For å være spilleberettiget i NM-sluttspill og kvalikkamper må spilleren være spilleberettiget for sin 

klubb senest 5. januar inneværende sesong. 

Sluttspill defineres som kvalikkamper for opp- og nedrykk, samt NM-sluttspill.  

 

Enhver tvist mellom klubber eller mellom klubb og spiller etter § 30 skal først forsøkes løst av partene 

selv. Dersom partene etter flere forhandlingsforsøk, ikke kommer til enighet, kan saken fremmes for 

forbundsstyret eller den de bemyndiger. 
 
 

Gebyr overganger og utlån (per 1.juli 2015) 
Overgangsgebyret for spiller over 17 år: Kr 1100 
Overgangsgebyr for spiller under 17 år: Kr 300 
Utlånsgebyr for spillere med kontrakt: Kr 1400  
 

Overgangsgebyret fastsettes av Seksjonsstyret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


