
Utfylles av søkeren: 

Navn: 

Postnr: 

 Født: .................................................. 

 

................   Poststed:   ..........................................   Nasjonalitet: .................................................. 

Jeg søker om å bli medlem av og spille basketball for: ..................................................................................... 

Jeg har hittil vært medlem av:............................................................................................................................ 

Som jeg sist spilte approbert serie/NM/Cup-kamp for den: .............................................................................. 

 
Sted: ..................................... Dato:  .........................   Underskrift: .......................................................... 

Utfylles av NBBF Region ØST: 

Mottatt søknad 

Sendt ny klubb 

Svar ny klubb 

: .................. 

: .................. 

: .................. 

Søknaden er godkjent, og søkeren er 
spilleberettiget for den nye klubb fra den: ............................. 

Sendt tidligere klubb : .................. 
Oslo den: .......................................... 

NBBF Region ØST 
Svar tidligere klubb : .................. 

Betalt kr. 200,-/400,-  : .................. 

 : .................. 

 

Godkjent underskrift 

OBS! Kvittering for betalt overgang skal legges ved denne søknaden! 
 

NBBF Region Øst 
Ekebergveien 101, 1178 Oslo Fax:21029591 

Telefon:21029000. E-post: akrem.dagnew@basket.no 

Overgangssøknad 
Sendes til Region ØST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utfylles av ny klubb: 

..............................................................................  er fra den: ................................. opptatt som medlem av 

................................................................................................................................ny klubbs navn og adresse 

Vi er klar over at søkeren ikke kan spille for vår klubb før tillatelse er gitt fra NBBF Region Øst. Overgangsgebyr (kr. 
200,- for 16 år og yngre og kr. 400 for 17 år og eldre) er satt inn på bankgiro 5024 63 42749. Kvittering legges ved 
dette skjema. 

 

Sted: ..................................... Dato: ......................... Underskrift: .......................................................... 

Tidligere klubbs eventuelle bemerkninger (innen 14 dager): 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Overgangen kan ikke godkjennes før ovennevnte forhold er ordnet. 

 
Sted: ..................................... Dato: ......................... Underskrift: .......................................................... 

Saksbehandling ved overgangssaker: (Jfr. NBBFs Kampreglement) 

1. Overgangssøknad foreligger først når søknadsskjema hvor alle feltene i «Utfylles av søkeren» er fylt ut og 
overgangsgebyret er mottatt av NBBF, eller av den krets som er delegert myndighet til å behandle slike søknader. 

2. NBBF/kretsen skal snarest og senest tre dager etter at søknad og overgangsgebyr er mottatt, sende kopi av 
søknaden til søkerens tidligere klubb for uttalelse. 

3. Spilleren er spilleberettiget for ny klubb når ny og gammel klubbs aksept foreligger, overgangsgebyr er betalt og 
eventuell karanteneperiode er utløpt. Ny klubb mottar skriftlig beskjed om dette. 

4. Karanteneperioden på 14 dager, ved søknad i perioden fra og med 1. juli til og med 15. desember, begynner først å 
løpe fra den dato søknadsskjema samt ny og gammel klubbs aksept foreligger og overgangsgebyr er betalt. 

5. Spiller som søker overgang, anbefales å selv sørge for at søknaden underskrives av ny og gammel klubb før den 
sendes til NBBF/kretsen. Dette vil forenkle saksbehandlingen og dermed kunne medføre at søkeren raskere blir 
spilleberettiget for sin nye klubb. 
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