
De som klubben skal registrere i lisensregisteret er: 
 

1. Helt unge spiller som aldri har spilt for noen annen norsk klubb tidligere. 
 

2. Hente opp igjen egne spillere som klubben vet tilhører klubben, men som ikke betalte lisens forrige 
eller tidligere sesonger.  
 
Forklaring: Når lisens ikke blir betalt i en sesong settes spilleren automatisk passiv etter sesongslutt. 
Når spilleren ønsker å starte opp igjen kan klubben da hente spilleren inn i registeret, slik at han får 
tilsendt sin lisens. Det er ikke lov å opprette ny person (dublett), spilleren finnes i klubbens register 
fra tidligere og hentes opp igjen.  
 
NB! Når varsel om at en spiller tilhører en annen klubb kommer opp, se avsnittet under om spillere 
som ikke skal registreres. 

 
De som klubben ikke skal registrere i lisensregisteret er: 

 
3. Spillere som tilhører/har spilt for en annen norsk klubb. Disse må ikke under noen omstendighet 

legges inn eller opprettes på nytt i lisensregisteret (dublett). 
 
Forklaring 1: Når overgang er meldt og klubben mottar godkjennelsesmail fra NIHF blir spilleren 
automatisk lastet inn i klubbens lisensregister.  
 
Forklaring 2: Det kommer opp en varseltrekant når dere prøver å registrere spillere som tilhører 
annen klubb, da skal det meldes overgang. Enten på norsk overgangsskjema (spilt en av de tre siste 
sesonger) eller det skal sendes mail til undertegnede, se denne teksten: 
 
«Utøver som har vært medlem av en klubb tilsluttet NIHF, men ikke har vært aktiv de tre siste 
sesonger (ikke stått oppført på matchprotokoll/løst lisens) kan melde seg inn i ny klubb uten å ha 
skriftlig godkjennelse fra sin tidligere klubb, såfremt alle økonomiske forpliktelser er gjort opp i 
forhold til tidligere klubb. Ref. NIFs lov § 10-6. Utøveren henvender seg til ny klubb for innmelding. 
Ny klubb kontakter NIHF via e-post med opplysninger om utøvers navn, fødselsdato og adresse. NIHF 
overfører spilleren fra tidligere klubb til ny klubb og gir skriftlig beskjed til ny og tidligere klubb når 
dette er i orden. Det er intet gebyr for overgangen.» 
 

4. Spillere som tilhører/har spilt for en annen utenlandsk klubb. Disse må ikke under noen 
omstendighet legges inn eller opprettes på nytt i lisensregisteret (dublett). 
 
Forklaring 1: Utenlandske spillere må enten ha LOA (Letter of Approval) eller ITC (International 
Transfer Card) eller Registreringsskjema for utenlandske spillere for å kunne spille i Norge. Disse 
spillerne blir automatisk lastet inn i klubbens lisensregister når de har fått sitt 
LOA/ITC/Registreringsskjema godkjent klubben har mottatt godkjennelsesmail fra NIHF. 
 
Forklaring 2: Spillere som har fått et godkjent ITC på Unlimited Transfer = Overgang, vil fortsatt ligge 
tilgjengelig for klubben de etterfølgende sesonger. 
Spillere som har fått et godkjent ITC på Limited Transfer for en sesong = Utlån, vil bli tilbakeført til 
sitt utenlandske forbund ved sesongslutt og vil ikke være synlig i klubbens lisensregister. Da må nytt 
ITC bestilles. Det samme skjer med spillere på Limited Transfer for to sesonger, de tilbakeføres etter 
endt utlånsperiode og må ha nytt ITC påfølgende sesong. 


