SKJEMA FOR SPILLEROVERGANG
ELITE OG 1. DIVSJON

Fylles ut av
spilleren:

Navn:
Adresse:
Tlf. a.:
Tlf. p.:
E-post:
Tidligere klubb:
Har spilt volleyball for klubbens lag i:
Melder ovargang til:
For å spille på klubbenslag i:

Postnr./-sted:
Mobil:
Født:

Er spilleren elev ved Toppvolley Norge:

Fylles ut av
tidligere
klubb:

Ovennevnte spiller har pr. (dato)
, gjort opp sine forpliktelser ovenfor
vi har ingen innvendinger mot overgang til ny klubb.
Sted:

Dato:

og

Leder/nestleder:

Signatur:

Overnevnte spiller har søkt om medlemskap for å spille volleyball for:
Fylles ut av
ny klubb:

Sted:

Dato:

Leder/nestleder navn:

Signatur:

Jeg har i dag (dato):
innbetalt overgangsgebyr (gjelder kun elite og 1.div), kr.
800,- til Norges Volleyballforbund, 0840 Oslo. Kontonummer: 1503.42.41365. Jeg
kjenner til overgangsreglementet og er innforstått med de karantene- og
straffebestemmelser som gjelder. Jeg har gjort opp alle mine forpliktelser til tidligere
klubb.
Fylles ut av
spilleren:

Jeg er klar over at alle formaliteter, dvs. nødvendige underskrifter og innbetalt
overgangsgebyr, må være ordnet innen obligatorisk karantene (7 dager) kan
påbegynnes. Kopi av kvittering for betalt overgangsgebyr følger vedlagt. Ut fra dato
for disse formalitetene (siste dato på skjemaet) vil jeg være spilleklar: (dato)
Sted:

Dato:

Signatur:
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Utfylling av – og innsending av skjema
Skjemaet kan fylles ut ved å skrive inn i de grå tekstfeltene.

Fremgangsmåte ved melding om overgang:
Når en spiller slutter i en klubb, får vedkommende med seg signatur fra klubben på dette skjema.
Spilleren overleverer signert skjema til ny klubb, Evt. kan tidligere klubb sende skjemaet pr. post/epost til spiller/klubb.
Ny klubb sender en kopi til NVBFs administrerende myndighet for arkivering via post/ e-post. For elite
og 1.divisjon sendes skjemaet til NVBF, for 2.divisjon og lavere samt aldersbestemte klasser sendes
det til tilhørende region.
Adresser til administrativ myndighet elite og 1. divisjon:
NVBF:

Norges Volleyballforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo
post@volleyball.no
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