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Klubbskifte 

Tekst:  

Ajourført 7. des  2012 

I løpet av sommersesongen er det en del løpere som av forskjellige grunner skifter klubb. 

Reglene for klubbskifte er i prinsippet ganske enkle.  

Det viktigste er å huske at medlemskapet i den nye klubben må være ordnet senest 2 måneder 

før start i konkurranse. Det betyr at du må være ute i tide, hvis du skal skifte klubb og hvis du 

skal begynne å konkurrere i november-desember.  

Det andre som er viktig å vite, er at en utøver ikke kan konkurrere for mer enn 1 klubb i 

samme skisesong i samme skidisiplin. Skisesongen regnes da fra 1. mai til 30. april.  

Det er lov å være medlem av flere klubber, men ikke å konkurrere for mer enn 1 klubb.  

Det er lov å konkurrere for forskjellige klubber i to forskjellige skigrener (f.eks. alpint og 

telemark, hopp og kombinert, o.l.), men bare for 1 klubb innenfor samme gren.  

Ved utmeldelse fra en klubb må man selvsagt ha gjort opp alt man "skylder" den gamle 

klubben (kontingenter og andre forpliktelser), dette er ikke omtalt i rennreglementet, men i 

Norges Idrettsforbunds lovverk.  

Klubbskfte, skjema:  

Det er laget et eget skjema for skifte av klubb. Dette skjemaet ligger på skiforbundets webside 

(-Langrenn – Skirenn – Regler og sesonginformasjoner).  

Skjemaet underskrives av gammel og ny klubb, og sendes til gammel og ny skikrets 

(kretskotoret. Skjemaet skal sendes skikretsen også i de tilfeller hvor klubbskiftet er innenfor 

samme skikrets.  

 

Klubbtilhørighet (hentet fra rennreglementet):  
 

203 STARTBERETTIGELSE, KLUBBTILHØRIGHET, NSF SKILISENS, FIS 

LISENS 

 

203.1 Startberettigelse i nasjonale renn, NSF Skilisens. 

203.1.1 Vilkår for deltakelse 

For å være startberettiget i nasjonale renn på NSFs terminliste, må løperen oppfylle 

følgende vilkår: 

a. inneha gyldig medlemskap i et idrettslag/klubb tilsluttet NSF og ha betalt alle 
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kontingenter, avgifter og eventuelt egenandeler til overordnet organisasjonsledd, 

se pkt 203.2. 

b. ha betalt NSF skilisens, 

c. ikke være ilagt sanksjon som begrenser løperens startberettigelse. 

 

203.1.2 Løperen selv er i første rekke ansvarlig for at vilkårene for startberettigelse er oppfylt. 

For umyndige er foresatte/verger ansvarlig i samme grad. 

 

203.1.2.1 Dernest er løperens idrettslag/klubb fullt ut medansvarlig for at løperen har oppfylt 

vilkårene for å være startberettiget etter dette reglement ved påmelding til nasjonale 

renn på NSFs terminliste. 

203.1.2.2 Dette punkt gjelder også renn i løperens eget idrettslag/ klubb. 

 

 

203.2 Klubbtilhørighet, skifte av klubb. Nasjonstilhørighet 

 

203.2.1 Medlemskap i idrettslag/klubb 

Medlemskap i idrettslag/klubb er først gyldig og regnes fra den dag 

medlemskontingenten er betalt, jf. NIFs lov § 10-6, annet ledd. 

 

203.2.1.1 En løper kan ikke representere mer enn et idrettslag i samme gren i løpet av samme 

skisesong. 

 

203.2.2 Skifte av idrettslag/klubb 

Skifte av idrettslag/klubb skal meldes til skikretsen i samsvar med rutiner som er 

bekjentgjort på www.skiforbundet.no 

 

203.2.2.1 Ved overgang fra et idrettslag/klubb i NSF til en annen, kan løperen ikke 

representere 

det nye idrettslaget/klubben før han/hun har stått som medlem i dette i minst 2 

måneder. Ingen kan tas opp som medlem av et idrettslag uten at de økonomiske 

forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp, jf. NIFs lov § 10-6. 

 

203.2.2.2 NSF kan etter skriftlig søknad gjøre unntak fra denne overgangsregelen ved varig 

flytting eller for skoleelever som i ferier ønsker å starte for sitt hjemmelag. 

 

203.2.2.3 Barn under 13 år er unntatt fra 2 måneders regelen ovenfor, men må ha gjort opp 

forpliktelsene overfor det gamle idrettslaget/klubben før man kan representere sitt nye 

idrettslag/klubb. 

 

203.2.3 Turrenn og fjelltelemarkrenn 

Ved turrenn (langrenn) og fjelltelemarkrenn kan løpere delta uten medlemskap i 

idrettslag/klubb. Dette gjelder ikke deltakelse i eliteklasse (”seedet” pulje). 

 

203.2.3.1 For deltakere uten medlemskap i idrettslag/klubb gjelder bestemmelsene i dette 

reglement og grenreglementene med tilhørende spesielle bestemmelser. 

http://www.skiforbundet.no/

