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Det ligger på ledare att se till att gällande regler för olika övergångar/registreringar 
efterföljs och inte använda spelare i matchspel innan de är spelklara för NIF. 

Man får inte enligt SvFF:s regler använda spelare i matchspel som inte är medlemmar 
i den förening de representerar. Detta gäller samtliga åldrar. 

Föreningen tar inte på sig kostnader som kan uppstå om inte spelklara spelare 
används i matchspel eller andra sammanhang. 

Norrstrands IF ska inte värva spelare upp t.o.m. 14 år från andra föreningar. 

Vid lån av spelare till cupspel ska alltid kontakt tas på ledarnivå mellan NIF och 
utlånande förening. VFF:s blankett ”Spelarlån vid cupspel” ska fyllas i och lämnas in. 

Vid övergångar från andra föreningar till NIF ska alltid lämnande förening kontaktas 
av aktuellt lags ledare/tränare eller styrelserepresentant innan övergång görs. 

Tänk på att vara ute i god tid! Alla typer av övergångar/registreringar har en viss 
handläggningstid. 

Gällande spelare fr.o.m. 15 år och uppåt 

Efter det att en spelare beslutat sig för att representera Norrstrands IF i matchspel 
lydande under Svenska- och Värmlands Fotbollsförbund och lämnande och 
mottagande förening är överrens om övergången gäller följande regler för 
registrering/licensiering. 

1. Spelare betalar gällande medlems- och deltagaravgift till angivet BankGiro och 
uppger där fullständigt personnummer, adress och kontaktuppgifter. 

2. När betalning mottagits registreras spelaren i medlemsregistret. 

3. Övergång initieras av kansliet i FOGIS*. 

4. När övergången godkänts av lämnande förening betalar kansliet övergången. 

5. När betalning är registrerad i FOGIS* är spelaren spelklar för NIF efter 7 (sju) dagar. 

6. Spelaren ska omgående efter övergången skriva under blanketten 
”Godkännande av övergång”. Blankett skickas från kansliet till aktuell ledare. 

 



OBS! De spelare som får sin första laglicens i NIF ska innan licensieringen lämnat in 
blanketten "Registreringsintyg från 15 år" till kansliet. Blanketten finns ladda hem under 
punkt 23 i Ledarpärmen på NIF:s hemsida. Den kan även fås från NIF-kansliet. 

 

Gällande spelare 12-14 år 

Efter det att en spelare beslutat sig för att representera Norrstrands IF i matchspel 
lydande under Svenska- och Värmlands Fotbollsförbund och lämnande och 
mottagande förening är överrens om övergången gäller följande regler för 
registrering. 

1. Spelare betalar gällande medlems- och deltagaravgift till angivet BankGiro och 
uppger där fullständigt personnummer, adress och kontaktuppgifter. 

2. När betalning mottagits registreras spelaren i medlemsregistret. 

3. Spelare och målsmän skriver under blanketten ”Registrering av spelare t.o.m. 14 
år”. Blanketten finns ladda hem under punkt 24 i Ledarpärmen på NIF:s hemsida. Den 
kan även fås från NIF-kansliet. 

3. När kansliet mottagit ifylld blankett registreras spelaren i FOGIS* och är därmed 
spelklar för NIF. 

Gällande spelare upp tom 11 år 

Efter det att en spelare beslutat sig för att representera Norrstrands IF i matchspel 
lydande under Svenska- och Värmlands Fotbollsförbund och lämnande och 
mottagande förening är överrens om övergången gäller följande regler för 
registrering. 

1. Spelare betalar gällande medlems- och deltagaravgift till angivet BankGiro och 
uppger där fullständigt personnummer, adress och kontaktuppgifter. 

2. När betalning mottagits registreras spelaren i medlemsregistret och är därmed 
spelklar för NIF. 

 

Vid osäkerhet, kontakta kansliet! 


