
IF Kilkam (GR 19030031) 

Overgangsreglement – endring klubbtilhørighet 

Klubbtilhørighet 

All kommunikasjon fra foreldre og spiller som ønsker treninger/ hospitering 

eller overgang fra andre klubber skal henvises til IF Kilkams administrative 

leder (fotball@kilkam.no) for avklaring om deltagelse i treninger/ kamper. 

Kilkam har en utvidet retningslinje for overganger fra nære/ lokale klubber 

som håndteres av Administrativ leder. 

Kilkam ber om at foresatte, uansett nåværende tilhørighet, informerer 

gammel klubb og får en bekreftelse på at det ikke er utestående fordringer/ 

heftelser (ubetalt klubbavgifter, treningsutstyr, forpliktelser etc) før 

overgangen gjøres. Kilkam kan også på eget initiativ kontakte gammel klubb 

for ytterligere avklaringer. 

Det er ikke begrensninger på antall klubber hvor foreldre/ spillere kan være 

medlem (klubblisens/ forsikringer), men er spiller registrert med annen 

klubbtilhørighet i FIKS (se nedenfor) - så det er strenge begrensninger på 

deltagelse i andre klubbers trening og kamp. Dette omtales nedenfor. 

Alle som er registrert i FIKS må ved overganger levere skjema "Endring i 

klubbtilhørighet" til IF Kilkams administrative leder (original eller pdf-

versjon). I tillegg må også en oppgi kontaktperson og bekreftelse på at det 

ikke er heftelser i gammel klubb. 

Forsikringsordninger 

Spiller må være registrert/ medlem i aktuell klubb for å være dekket av klubbens 

forsikringsordninger. Det er spiller/ foresattes/ aktuell klubbs lodd å avklare om at spiller har 

forsikring som dekker trening og kamp med aktuell klubb.  

Overgangsregler og prosedyre 

Foresatte bes i alle tilfeller oppgi en kontaktperson og bekreftelse om heftelser fra gammel klubb. 

Barnefotball (opp til og med året en fyller elleve år) 

Få norske klubber registrerer denne aldersgruppen i FIKS, men de finnes. Det er også spesielle 

tilfeller (spillere fra utlandet, sonespill, hospitering i kretskamper for egen klubb etc) hvor yngre 

spillere er registrert. Dette skal derfor alltid avklares med Kilkam administrativ leder. Hvis de er 

registrert i FIKS, så følg en tilsvarende prosedyre som Ungdomsfotball (nedenfor). 

Hvis de er under tolv år, og ikke registrert i FIKS, så skal klubbene "løse overgangen" selv 

utenom veien gjennom FIKS. Det betyr at foreldre sender en mail/ melding om overgangen til 

begge klubber. Hvis det ikke er heftelser (kontingentbetaling, drakter, utestående fordringer 

etc.), så vil de si OK. Det er ikke noe annet enn innmelding i Kilkam som trengs å gjøres. 

Ungdomsfotball (inkludert året en fyller tolv år og opp) 

mailto:fotball@kilkam.no


Det er mer føringer for denne aldersgruppen. Hvis spiller har deltatt i sonetrening eller 

kretskamper for gammel klubb i kretsens seriespill - så er også spilleren antageligvis registrert i 

FIKS. 

Det betyr at vi eller foreldre som før nevnt sender en mail/ melding om overgangen til begge 

klubber, men også leverer "Endring av klubbtilhørighet" til Kilkam administrativ leder (original 

eller pdf-versjon). 

Hvis det ikke er heftelser (kontingentbetaling, drakter, utestående fordringer etc), så vil 

spilleren bli registrert med klubbtilhørighet Kilkam og spillerberettiget en ukes tid etter 

skjemaene er mottatt. 

Overganger fra utlandet 

Hvis det kommer spillere fra utlandet (også barn) som vil trene/ spille med klubben, så er Kilkam 

ifølge NFF forpliktet til å involvere "Kretsen" for videre avklaringer. Dette er veldig viktig da 

internasjonale klubber har en helt annen praksis med registrering av unge spillere. 

 

Hva er "Fotballens Informasjons- og KommunikasjonsSystem" (FIKS)? 

En kan ikke spille krets-/ seriekamper i ungdomsfotballen uten å stå i FIKS. Når foresatte/ spiller 

skriver under på skjemaet "Endring klubbtilhørighet", så skriver man også under på at man blir 

registrert i FIKS, med dertil klubbtilhørighet. Når dette er lastet opp i FIKS er en "spillerberettiget". 

FIKS blir brukt til å holde oversikt over spilleberettigelse, 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 direkte inn i Kilkam (forsikring) og etter godkjennelse fra Administrativ leder delta som regulær 

spiller i Kilkam. 

Lenke til "Endring klubbtilhørighet" 

https://www.fotball.no/kretser/hordaland/klubb-leder-og-trener/artikler/2018/endring-klubbtilhorighet/

