Melding
om
representasjonsovergang
1.

§ 21 Representasjonsovergang.
Generelt.
a. Ønsker en aktiv utøver å representere et nytt lag i neste kalenderår, må utøveren sende skriftlig melding
om dette på fastsatt skjema til sitt gamle lag og til Norges Friidrettsforbund innen 31. desember.
b. Dersom et lag ønsker å melde sin interesse for en utøver, skal dette skje skriftlig til vedkommende utøvers
lag og ikke bare direkte til den aktive.
c. En utøver er startberettiget for nytt lag først når eventuell overgangssum er betalt.
d. I det samme, eller neste år, skal det gamle lag og NFIF skriftlig underrettes om det nye representasjonslag.
Det nye lag er ansvarlig for at meldingen sendes.
e. Utøveren kan representere sitt nye lag fra og med den dato meldingen er poststemplet, dog tidligst fra 1.
januar, såfremt alle forpliktelser til det gamle lag er brakt i orden.

Representasjonsovergang etter disse retningslinjer gis kun pr et årsskifte. Betingelser for overganger med dispensasjon, f.eks ved flytting,
se forbundets nettsider.
(Teksten i paragrafen kan endre seg. Den til enhver tid gjeldende og fullstendige tekst kan leses på forbundets nettsider).
(Særregler for NM-kvalifiserte med skriftlig avtale, særregler for jenter og gutter 11-14 år og unntak for ikke aktive og ved oppløsning av lag, se
den fullstendige teksten på forbundets nettsider).
Personopplysninger:
Navn:

Fødselsdato:

Bostedsadresse:

Ny
klubb

Gamm
el
klubb

Representasjonsopplysninger:
Til og med kalenderår:

Fra og med kalenderår:

E-postadresse:

Gammel klubb:

Ny klubb:

Dersom ny klubb ikke er bestemt, fylles kun ut hvilken klubb man har representert. Når ny klubb har blitt bestemt, sendes nytt
fullstendig utfylt skjema til den gamle klubben og til Norges Friidrettsforbund. Dette må skje før man representerer den nye klubben
første gang.
Forsendelsesopplysninger:
Sted:

Dato:

Underskrift:

Skjemaet skal sendes til gammel klubb og til Norges Friidrettsforbund.
Listen over representasjonsoverganger offentliggjøres først etter at fristen er utløpt. Se
http://www.friidrett.no/organisasjon/overganger/Sider/default.aspx
Skjemaet kan sendes Norges Friidrettsforbund som e-post, men av dokumentasjonsgrunner bør originalen
beholdes en tid i tilfelle uenighet skulle kreve at skjema med originalunderskift må framlegges.
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