FRISTILLING/UTMELDINGSSKJEMA
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Godkjennes NBF - dato/ansvarlig NBF
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Krets

nei

NBFs notater

nei

Utdrag av Kapittel 3 - Konkurransebestemmelsene
4.5 Fristilling / overgang
4.5.1 Fristilling vil se at man deaktiverer konkurranselisensen i en klubb
Overgang vil si at man fristiller og aktiviserer konkurranselisensen igjen innen 3 sesonger.
Overgang trenger ikke å innebære utmelding/innmelding av klubb. Dersom spilleren allerede er medlem av to klubber
er det bare en flytting av konkurranselisensen.
4.5.2 En spiller kan når som helst i løpet av en sesong fristille konkurranselisensen sin. Dette innebærer at man ikke er
spilleberettiget før man har aktivert konkurranselisensen igjen jf. § 4.4.1.
4.5.3 Dersom en fristilt spiller aktiverer konkurranselisensen i ny eller tidligere klubb i løpet av
samme eller de tre påfølgende sesongene, skal det betales overgangsgebyr.
4.5.4 Etter 3 –tre– sesonger uten aktivt spill, vil NBF automatisk fristille konkurranselisensen. Dette innebærer at ny
aktivering blir å betrakte som nyinnmelding.
4.5.5 Ved fristilling gjelder følgende bestemmelser:
a) Fristilling skal foretas av klubben det fristilles fra.
b) Fristillingen kan foretas på nettet (elektronisk signatur) eller på standard skjema.
c) Signaturen er en bekreftelse på at det ikke foreligger heftelser og/eller uoppgjorte saker overfor spilleren, jf. NIFs
lov § 10-6, og at spilleren står fritt til å aktivisere lisensen i en annen klubb.
d) Ved fristilling i perioden fra og med 1. juni til og med 31.januar utløses 1 –en– måneds karantene før lisensen kan
aktiveres. Karantenetiden regnes fra den dag overgangsgebyret er betalt, eller den dagen fristillingen er registrert,
dersom dette skjer senere.
e) Ved fristilling i perioden fra og med 1. februar til og med 31. mai kan lisens tidligst aktiveres ved neste sesongstart
1. juni.
f) Lisensklassene U11 og U13 er fritatt for karantene, og spillere i disse klassene kan spille for ny klubb straks
lisensen er aktivert, jf. Idrettens barnerettigheter.
4.5.6 Forbundstinget fastsetter størrelsen på overgangsgebyret (fortiden kr. 500,- og kr. 300,- for junior og U-23). Det er ikke
gebyr for U13 og yngre.

Fristilling/Utmelding kan, og bør, enklest skje på bowling.no av en av klubbens tillitsvalgte under valget:
Vedlikehold av medlemmer.

Dersom skjema benyttes sendes dette til: Norges Bowlingforbund, 0840 Oslo eller fakses til: 21029731

