Stiftet: 27.12.1921

Prøvespiller / Hospitant

ORIENTERING OM PRØVESPILL / OVERGANG

Medlem av:
Norges Fotballforbund
Norges Bordtennisforbund
Norges Friidrettsforbund
Norges Bandyforbund

Reglene for å prøvespille / hospitere i Dalen IL følger av bestemmelser fra Overgangsreglementet i NFF, og
kravene til forsikringsdekning i klubb. Det er ikke tillatt for noen spillere å delta i aktivitet hos annen klubb
dersom dette ikke er skriftlig godkjent i forkant. Uten godkjenning er ikke spilleren dekket av fotballforsikringen.
Er du spiller i annen klubb, skal du vise fram en bekreftelse fra det gamle laget ditt, enten underskrevet av klubben
eller lagleder/trener for laget. Bekreftelse på e-post fra klubbledelsen godtas også. Har du ikke slikt brev må det
fremskaffes til neste trening. Dette gjelder hvis du skal delta i aktivitet før du er medlem av vår klubb.
Er du en klubbløs spiller, må du melde deg inn i Dalen IL og betale medlemsavgiften for å være dekket
inn under våre forsikringsavtaler. Normalt tilbyr vår klubb 3 prøvetreninger før innmelding kreves.
I denne perioden trener spilleren for egen risiko.
Overgang mellom klubber
Hvis en spiller har bestemt seg for å bytte klubb, skal overgangsreglene følges. Spilleren må fylle ut et
samtykkeskjema, dvs bekrefte skriftlig at hun/han vil bytte klubb. Er man under 18 år, skal skjemaet også
underskrives av en foresatt.
Reglene er strenge for hvordan man kan starte en overgangssak. Spillerens gamle klubb skal umiddelbart få vite det
dersom man begynner å snakke om en overgang. Dette gjelder enten det er spilleren selv eller den nye klubben som
starter saken. I overgangsreglementet står det slik §4.1: ”Før spilleren kontaktes med tanke på overgang, skal ny
klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb og spillerens foresatte. Nåværende klubb
skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt”.
Referanse til lovverket:
https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2002-11-15-1
Bekreftelse fra spiller:
Navn:

Født:

E-post:

Mobil:

Tidligere klubb:

Siste år spilt for klubben:

Bekrefter herved: er klubbløs  har tillatelse  spiller for egen risiko 
Signatur:

Sign. foresatte (under 18 år):
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