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1.0 GENERELT 
 

1.1 Virkeområde   
Dette reglementet regulerer alle klubbskifter av utøvere og dommere mellom klubber 
som er medlem av Norges Danseforbund (ND). 
 

1.2 Medlemskap for utøver og dommer i klubb 
1. En utøver som deltar i konkurranser i regi av Norges Danseforbund, må ha gyldig 

medlemskap i en klubb tilknyttet ND. Danserne må ha gyldig lisens etter NDs 

lisensbestemmelser.   

2. En dommer som dømmer konkurranser i regi av ND, må ha medlemskap i klubb 

tilknyttet ND og gyldig dommerlisens for å kunne utøve dommergjerningen.  

3. Ingen utøver kan konkurrere for to forskjellige klubber innenfor samme 

gren/kategori. Seksjonstyret kan i regelverket gi dispensasjon for dette.  

4. En utøver har konkurransetillatelse for ny klubb fra den dato som fremgår av 

skriftlig melding fra administrasjonen eller via lisenskortet i Min Idrett.  

 

2.0 OVERGANGER 
 

2.1 Generelle overgangsbestemmelser 
1. Alle utøvere som har vært medlem av en klubb tilsluttet ND og som har utløst en 

konkurranselisens i løpet av de 2 siste årene, er omfattet av 

overgangsbestemmelsene.   

2. En utøver som tidligere har vært medlem av en klubb tilsluttet ND, men som ikke 

har vært aktiv de 2 siste årene med en gyldig konkurranselisens, kan melde seg 

inn i ny klubb uten å ha skriftlig godkjennelse fra sin tidligere klubb.  

3. Dersom en utøver tidligere ikke har hatt medlemskap i en klubb tilsluttet ND, kan 

vedkommende melde seg inn i valgfri klubb.  

4. Utøvere som har hatt medlemskap i en klubb som har blitt nedlagt, kan på fritt 

grunnlag melde seg inn i ny valgfri klubb. 

 

 2.2 Overganger for utøvere med grunnlisens 
Medlemmer i klubb må i henhold til NIFs lov § 10-4 medlemskap i Idrettslag, 
gjøre opp forpliktelser til tidligere klubb og andre organisasjonsledd i NIF, før 
overgang til ny klubb meldes. Utøver som kun har grunnlisens kan fritt melde 
overgang til ny klubb via Min Idrett og er heller ei berørt § 4 karantenetid. 
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2.3 Overganger for utøvere med engangslisens 
Det er kun utøver som har konkurranselisens som skal følge overgangsbestemmelsene. 
For utøvere med engangslisens gjelder samme regler som §2.2. 
 

2.4 Overganger for utøvere under 13 år  
Barn til og med det året de fyller 12 år som melder overgang fra en klubb til en annen 
klubb, skal ha full rett til å delta aktivt i konkurranser for ny klubb, straks overgangen er 
registrert og godkjent av klubbene i Klubbadmin. Overgangen skal godkjennes av 
foresatte i Min Idrett. 
 

2.5 Overganger for dommere 
Dommere som ønsker å bytte klubb er omfattet av overgangsreglementet § 3.1. Dommer 
er berettiget til å dømme for ny klubb så raskt overgangen er registrert og godkjent.  
 

3.0 SAKSGANG VED OVERGANGER ELLER PARTNERSKIFTE 
 

3.1 Generelt 
I henhold til NIFs lov § 10-4 Medlemskap i Idrettslag, kan ingen tas opp som medlem av 
et idrettslag uten at økonomiske forpliktelser til tidligere klubb og andre 
organisasjonsledd i NIF er gjort opp. Administrasjon har en saksbehandlingstid på 5 
arbeidsdager fra den dagen all dokumentasjon er mottatt, til saken er ferdig behandlet. 

 

3.2 Overganger for medlemmer med konkurranselisens 
Søknad om endring av klubbtilhørighet må meldes via Min Idrett1 og godkjennes av 
klubb. Se §4 vedrørende karantenebestemmelser. Ønsker en klubb å gjøre en 
henvendelse til en utøver i en annen klubb, skal ny klubb sende skriftlig underretning til 
nåværende. Etter at nåværende klubb er underrettet, skal det gå rimelig tid før utøveren 
kontaktes. 

 

3.3 Partnerskifte 
Meldeplikt vedrørende oppløsning av partnerskap tillegges den klubb som utøveren(e) 
representerte før oppløsning. Meldeplikt om etablering av nytt partnerskap og skifte av 
klubb, påhviler den klubb som utøveren skal representere i fremtiden og registreres via 
Min Idrett. Par som deltar i internasjonale mesterskap, må melde fra til 
administrasjonen så raskt som mulig vedrørende endring i paret. 
 

3.4 Frister 
Meddelelsesdato regnes som poststemplet dato eller dato på e-post. 
 

 
1 Overgangene vil bli registrert manuelt av administrasjonen frem til ny elektronisk løsning er på plass. 
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4.0 KARANTEN FOR UTØVERE MED KONKURRANSELISENS 
 

4.1 Generelle bestemmelser 
1. Ved registrering av en overgang vil utøveren få karantenetid inntil overgangen er 

godkjent. Utøveren står fritt til å trene i ny klubb, men er ikke berettiget til å delta 

på konkurranser.  

2. Utøveren har 4 ukers konkurransekarantene ved skifte av ny klubb. Det 

forutsetter at en av klubbene påberoper seg retten til å tildele karantene til 

utøveren/-ene. Dette gjelder også utmelding og innmelding i samme klubb. 

Dersom en av klubbene påberoper seg karantene, skal dette meldes 

administrasjonen skriftlig, helst pr mail.  

3. Karantenetid gjelder også for deltakelse i alle internasjonale mesterskap hvor 

utøveren representerer Norge.  

4. Karantenen vil starte fra poststempeldato ved bruk av post eller fra dato på 

mottatt e-post 

 

4.2 Partnerskifte med ny partner fra samme klubb 
Ved partnerskifte der den nye partneren representerer samme klubb som den andre 
utøveren, vil det ikke være karantene. 
 

4.3 Partnerskifte med ny partner fra annen klubb 
Ved partnerskifte der den nye partneren representerer en annen klubb enn den andre 
utøveren, så vil karantenebestemmelsene gjelde for begge utøvere. Det forutsetter at en 
av klubbene påberoper seg retten til å tildele karantene til utøveren/-ene. 
 

4.4 Partnerskifte der en eller begge utøverne har representert et annet land 
Alle grener følger sine respektive internasjonale forbund sitt regelverk. 

 
 

 

 

 


