
IF Kilkam (GR 19030031) 

Hospiteringer med andre lag i trening, kamp og turneringer 

En spiller kan ikke delta i kretsserien for to klubber (bortsett fra formelt opprettede "sammensatte 

lag"). Reglementet er tilgjengelig på www.fotball.no. En spiller er ikke dekket av Kilkams 

forsikringsordninger under trening og turneringer for andre lag uten at en skriftlig samarbeidsavtale 

mellom klubbene er etablert. 

Hospiteringer eller deltakelse i turneringer med andre lag skal ikke forekomme uten at det er en 

samarbeidsavtale på administrativt nivå mellom klubbene. Om utvidet samarbeidsavtale ikke er 

etablert, så er det låneklubb på administrativt nivå som skal søke etablering av en enkel 

samarbeidsavtale.  

Regulære treninger (samarbeidsavtaler om hospitering for gjensidig nytte) kan derimot avtales 

enkeltvis på klubbnivå (benytt skjema for enkel samarbeidsavtale; lenke nedenfor). Merk at spillere 

er ikke dekket av IF Kilkams (eller annet lags) forsikringsordninger om ikke en slik samarbeidsavtale 

er bekreftet i forkant av trening/ turnering.  

Samarbeidsavtaler skal dekke hospiteringsavtaler til felles nytte og utvikling, og er ikke ment å dekke 

"prøvespill" for andre klubber uten at det er uttrykkelig presisert i egen utvidet samarbeidsavtale på 

styrenivå.  

Dialogen og godkjenning av begge typer avtaler skal foregå på klubbnivå (administrative ledere). 

Turneringssamarbeid 

Enkelte turneringer krever "klubbtilhørighet", og da er det registeringen i FIKS som gjelder for 

deltagelse. Andre turneringer godtar samarbeidsavtaler. Det det er arrangøren selv som bestemmer 

regelverket for den enkelte turnering. Det er lagleders ansvar å avklare regelverket for den aktuelle 

turneringen.  

Enkelte turneringer vil være kun for breddelag og krever "klubbtilhørighet" (FIKS), og godtar derfor 

ikke at klubber låner/ samler spillere av regionale klubber for sammenstilling/ topping av lag. Det får 

dessverre også følger for de mer spredte klubber som har av praktiske grunner mangler spillere. Er 

ikke spilleren registrert i FIKS (gjerne under 12 år), så vil det som regel holde med samarbeidsavtalen 

mellom klubbene (forsikringsordning). Andre turneringer kan derimot være mer rettet mot 

"sammensatte lag" (les "topping") og har da en mer pragmatisk tilnærming. 

Det må altså uansett regelverk enten være en samarbeidsavtale eller FIKS-registrering i bunn når en 

hospiterer/ spiller for andre lag en sitt eget. Lagansvarlig/ trener er selv ansvarlig for å få bekreftet 

det til enhver tid gjeldende regelverket fra arrangør. Dette bør gjøres god tid i forkant FØR en 

melder lag på turneringer.  

Turneringer hvor det kreves klubbtilhørighet (i.e. overgang i FIKS)  

Det er viktig at en for hver enkelt påmelding får skriftlig avklart om det holder med en 

samarbeidsavtale mellom klubbene, eller om spilleren må være registrert i klubb som melder på lag. 

Lagleder må selv sjekke om spiller er registrert i FIKS (typisk i ungdomsfotball/ kretsspill).  

Piteå Summer Games (PSG) arrangeres i ferietid/ midt i sesongen. Hvis spiller skal kun delta på 

treningen i forkant av turneringen, så holder det med en enkel samarbeidsavtale med begrenset 

http://www.fotball.no/


varighet (se skjema). PSG har litt tvetydige regler for selve turneringen da de av og til åpner opp for å 

benytte en samarbeidsavtale, også om spilleren har en annen klubbtilhørighet i FIKS.  

Er spilleren registrert i FIKS bør en få på plass den formelle (midlertidige) endring i klubbtilhørighet. 

Prosedyren for spill for Kilkam er som følger - 

Etter vårens siste seriekamp for avgivende klubb, senest en ukes tid i forkant av turneringen, 

leveres utfylt skjema "Endring klubbtilhørighet" og en bekreftelse fra avgivende klubb til 

Kilkams administrative leder (original eller pdf-versjon). 

Kilkam registrerer så spiller som tilhørende i Kilkam, med tilhørende en måneds binding. Etter 

turneringen leveres tilvarende "Endring av klubbtilhørighet" motsatt vei, og spiller er igjen 

spillerberettiget for avgivende klubb en måned etterpå. Spiller vil da få opprinnelig 

klubbtilhørighet innen høstsesongens seriespill. 

Tilsvarende gjelder for andre turneringer som for eksempel vinterserien, men dette kan være mer 

komplisert da kretsens seriespill pågår samtidig. Da må en kontakte arrangøren, her BOIF, i hvert 

enkelt tilfelle for å få avklaring om regler for deltagelse for annet lag. 

Hva er FIKS  

Fotballens Informasjons- og KommunikasjonsSystem (FIKS). En kan ikke spille seriekamper i Norge 

uten å stå i FIKS. Når man skriver under på medlemsblanketten, skriver man også under på at man 

kan bli registrert i FIKS med dertil klubbtilhørighet. FIKS blir brukt til å melde på lagets tropp til hver 

kamp, lage dommerrapporter, registrere resultater osv. det er lagleder eller trener for hvert lag som 

administrerer FIKS. Kilkams administrative leder har klubbens overordnede ansvar for FIKS, og står 

for registrering av nye spillere, overgangssaker osv. Hvis spiller ikke er registrert med annen 

klubbtilhørighet i FIKS kan spilleren i utgangspunktet melde seg inn i Kilkam (forsikring) og delta som 

regulær spiller i Kilkam. 

Lenke til "Samarbeidsavtale i forbindelse med hospitering eller turneringsdeltagelse" 

Lenke til "Enkel samarbeidsavtale i forbindelse turneringer" 
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