Frister i Konkurransereglementet
2020
VÅR-Serier
Oktober 31
Desember 1
Desember 15
Januar 15
Januar 31
Februar 15
Mars 15
2 uker før man kan
delta i kamp
2 uker før seriestart
7 dager før man kan
delta i kamp
Før seriestart
14 dager før kamp

Frist for påmelding vårserier
Hvis samarbeidsavtaler skal telle opp mot krav må de varsles ved påmelding
Overgangsfrist Senior herrer og U17 og dommere.
Serieoppsett vår publiseres
Krav om 15 registrerte lisenser - §7-3 og §12-2
Frist for å sende inn Samarbeidsavtale for godkjenning til SU - §5-4
Krav om 15 betalte lisenser - §7-3 og §12-2
Frist for å sende inn Farmeravtale for godkjenning til SU - §14-3
Bekrefte kampbane
Amatørspillere: Sende inn dokumentasjon på at de oppfyller kravene i §10-2-3
Liste med spillere som kun skal delta for Hovedlaget skal sendes SU - §9-4
Profesjonelle spillere: Meldes inn til SU. Ikke-EU-spillere må også sende inn gyldig
arbeidstillatelse - §10-2-1-c
Søke om unntak fra §9-2 på bakgrunn av skolegang i utlandet.
Frist for å søke om endring av kamp tid/sted

HØST-Serier
Januar 15
Februar 15
Mars 15
April 15
Mai 1
Juni 15
14 dager før kamp

Påmeldingsfrist Høst-serier - §12-2
Frist for varsling av samarbeidsavtale hvis de skal telle opp mot krav - §12-2
Overgangsfrist for U19, U15 og Dame Senior-spillere
Frist for NAIF å benytte forbundets plass på kampdrakter - §12-3-4
Serieoppsett for høsten publiseres
Krav om 15 registrerte lisenser - §12-2
Frist for å sende inn Samarbeidsavtale for godkjenning til SU - §5-4
Krav om 15 betalte lisenser - §12-2
Frist for å melde inn fargendringer på kampdrakter - § 7-4 og §12-3
Frist for å søke om endring av kamp tid/sted

Felles-Frister
Februar 15
Frist for NAIF å benytte forbundets plass på kampdrakter - §7-4-4 og §12-3-4
Mars 1
Frist for å melde inn fargendringer på kampdrakter - § 7-4 og §12-3
August 30
Frist for å sende inn forslag til endringer i KR til SU - §1-5
Desember 15
Nytt Konkurransereglement publiseres
21 dager før
Frist for å søke om TRENINGSKAMP §7-10 og §12-9
Alle lag som skal delta i serie må til en hver tid ha oppdatert kontaktinformasjon på trener, lagleder, kontakt for
arrangement (hjemmekamper) og adresse til hjemmebane. Forbundet sender ut skjema i forkant av hver
sesong om må besvarers snarest.
Her er det forkortet oppsummering av frister og regler. Teksten her kan være ufullstendig, man er selv ansvarig
for å sjekke krav og frister i KR. Det er til en hver tid Kunkurransereglene som er gyldig og førende.

