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Reglement for utenlandske spillere og internasjonale overganger
Kapittel 1
Utenlandske spillere i Norge
(1)
Enhver utenlandsk spiller har rett til å spille basket i Norge innenfor de rammer som
følger av dette reglement, NBA’s statuetter og øvrig regelverk. Med utenlandsk
spiller menes her en person uten norsk statsborgerskap. For personer med flere
statsborgerskap gjelder egne regler, se FIBA Regulations bok 3 nr. 15.
(2)

Internasjonale overganger er ikke tillatt før en spiller har fylt 18 år. Kun FIBA kan i
spesielle anledninger gi unntak fra 18 års regelen i henhold til FIBA Regulations bok 3
nr. 50 flg.

(3)

NBBF skal registrere alle utenlandske spillere i Norge. Alle utenlandske spillere som
skal delta i aktiviteter i regi av NBBF, eller konkurranser inntatt på NBBFs
terminliste, skal hvert år registrere seg hos NBBF. Klubber med utenlandske spillere
skal innen den tid NBBF fastsetter sende en komplett liste med utenlandske spillere i
klubben til NBBF. Listen skal inneholdende spillerens fulle navn, fødselsdato og
nasjonalitet, samt klubbtilhørighet. Kopi av gyldig oppholds- og arbeidstillatelse eller
søknad om tilsvarende og kopi av pass må følge med liste over spillere i nasjonale
serier (BLNO/Kvinneligaen). Lisens gis kun til de spillere som har dette avklart.

(4)

Utenlandske spillere som skal delta for en klubb i NBBFs eliteserie eller
førstedivisjon, eller som deltar i FIBA Europe Club Competitions, skal i tillegg inneha
gyldig ”FIBA Foreign Player Licence”. En spiller kan kun være lisensiert til et
nasjonalt basketforbund om gangen.

(5)

Søknad om å få utstedt FIBA Foreign Player Licence sendes via NBBF til FIBA. Frist
for søknad for kommende år/sesong er 31. desember inneværende år. FIBA Foreign
Player Licence type ”A” er gyldig for et år, jf. FIBA Europe Regulations chapter VII
pkt. 81.1.1. FIBA Foreign Player Licence type ”B” er gyldig for en sesong, jf. FIBA
Europe Regulations chapter VII pkt. 81.2.1.
Det kreves FIBA Foreign Player Licence type ”A”
a)
For rett til å spille i Eliteserien/ Basketligaen samt første divisjon.
Det kreves FIBA Foreign Player Licence type ”B”
b)
For rett til å spille i FIBA Europe Club Competitions.
En spiller som innehar en FIBA Foreign Player Licence type ”B” trenger ikke en
separat ”A” lisens forutsatt at spilleren fortsatt spiller for klubben ”B” lisensen var
utstedt for, jf. FIBA Regulations bok 3 chapter III pkt. 107.

(6)

Søknad om og utstedelse av FIBA Foreign Player Licence kan være belagt med gebyr
til FIBA og ekspedisjonsgebyr til NBBF. Gebyr til FIBA Europe for utstedelse av
FIBA Foreign Player Licence type ”A” er for tiden (2012):
a)
Euro 250 for menn
b)
Euro 125 for kvinner
Den aktuelle spillers klubb er ansvarlig for å betale alle gebyr for utstedelse av FIBA
Foreign Player Licence direkte til FIBA etter mottakelse av faktura. Søknad om FIBA
Foreign Player Licence er også belagt med et ekspedisjonsgebyr til NBBF.
Ekspedisjonsgebyret er det beløp som til enhver tid er fastsatt av Forbundsstyret.
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Ekspedisjonsgebyret skal betales inn til NBBF samtidig med at søknaden innleveres.
Innbetalingen til NBBF skal inneholde en angivelse av hva beløpet gjelder og den
aktuelle spillerens navn. NBBF behandler kun søknader der ekspedisjonsgebyret er
innbetalt.
(7)

Søknad om FIBA Foreign Player Licence, såfremt spilleren ikke faller inn under
bestemmelsene i punkt 12 i dette reglement, skal inneholde:
a)
Bevis (Letter of Clearance) for at spilleren har oppfylt sine forpliktelser
overfor klubb og forbund, samt angi eventuelle agenter som har vært involvert
i overgangen, fra sitt hjemlands basketballforbund eller det nasjonale
basketballforbund spilleren sist sorterte under. NBBF kan innhente slikt bevis
dersom spilleren ikke har det.
b)
Kopi av pass som viser spillerens fulle navn, dato og sted for fødsel,
nasjonalitet og passets utløpsdato.
c)
Et passbilde av nyere dato
d)
Skriftlig oppholdstillatelse, det vil si påstemplet passet eller i original utskrift
fra fremmedpolitiet på hjemstedet. En erklæring fra avdelingen for militært
personell, og fra ambassaden for diplomatisk personell, godtas. Turistvisum
godtas ikke, men skriftlig tillatelse til opphold som profesjonell idrettsutøver i
inntil 3 måneder etter utlendingsforskriften § 1-1 første ledd bokstav c, vil bli
godtatt.
e)
Erklæring om hvilken beskjeftigelse han eller hun har under oppholdet i
Norge, utstedt av arbeidsgiver eller utdanningsinstitusjon. (På engelsk,
eventuelt oversatt av autorisert translatør.)
f)
Bevis for at han eller hun er forsikret mot skader og sykdom under oppholdet i
Norge. Alternativt kan vedkommendes klubb formelt garantere for de utgifter
som måtte følge av skade eller sykdom, og for utgifter til repatriering. (På
engelsk, eventuelt oversatt av autorisert translatør.)
g)
Erklæring om hvilken klubb han eller hun vil spille for i Norge.
h)
For spillere fra USA må ABAUSA-lisens være innhentet (pris US$ 50
2000/2001).

(8)

NBBF skal først søke om FIBA Foreign Player Licence når bevis iht. til pkt 7 bokstav
a) er mottatt fra forbundet spilleren sist var lisensiert, med mindre spilleren faller inn
under bestemmelsene i punkt 11 i dette reglementet. Dersom NBBF ikke har
innvendinger mot at vedkommende får spilletillatelse i Norge, sender NBBF søknad
om «FIBA Foreign Player Licence» for vedkommende spiller til FIBA. Søknaden til
FIBA skal inneholde:
a)
Vedkommende spillers fulle navn, fødselsdato og fødselssted.
b)
Dokumenter som følger av pkt 6. bokstav a) til d).
c)
Angivelse av navnet på den klubb spilleren skal spille for i Norge og hvilken
divisjon i det norske seriesystem denne klubb spiller i.
d)
Erklæring om at NBBF ikke har innvendinger mot at vedkommende får spille
for den aktuelle klubben.

(9)

Utenlandske statsborgere vil være spilleberettiget i Norge så snart spilleren er registret
i samsvar med pkt 3. For spillere som skal delta i konkurranser der FIBA Foreign
Player Licence er påkrevd, vil spilleberettigelse først foreligge når nødvendig lisens
foreligger. Søknader som innkommer etter søknadsfristen vil ikke behandles, og
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spilleren vil som konsekvens ikke være spilleberettiget i Eliteserie eller 1. divisjon
inneværende sesong.
(10)

Hvis spilleren etter å ha fremlagt de i pkt 5 nevnte dokumenter ønsker å spille for en
annen norsk klubb, blir han eller hun å bedømme etter de til enhver tid gjeldende
regler for overganger fastsatt av NBBF.

(11)

For personer som er «flyktninger» eller har emigrert fra sitt hjemland, gjelder ikke
reglene i punkt 4–8 ovenfor. Som flyktning regnes her alle arter av politiske og ikke
politiske flyktninger utviste personer, «ufrivillige emigranter», desertører o.l.

(12)

Hvis en spiller som nevnt i punkt 11 ønsker å få spilletillatelse av NBBF, må spilleren
fremlegge følgende:
a)
Erklæring om fullt navn, fødselsdato og fødested.
b)
Erklæring om navnet på den klubb han eller hun sist spilte for i sitt hjemland.
c)
Fotokopi av reisedokument eller annet dokument som godtgjør hans eller
hennes status som flyktning.
Dersom Norges Basketballforbund ikke har innvendinger mot at vedkommende får
spilletillatelse i Norge, sender NBBF søknad om «FIBA Foreign Player Licence» for
spilleren til FIBA. Denne søknad skal inneholde de opplysninger som er nevnt i punkt
13 a) og b) ovenfor, og vedlegges det dokument som er nevnt i punkt 12 litra c).

(13)

Hvis en spiller som nevnt i punkt 11 ikke søker om spilletillatelse for en spesiell
klubb, gjelder reglene i punkt 5 og 10.

(14)

En spiller som nevnt i punkt 11, som er spilleberettiget i Norge etter reglene i pkt 9 og
10 skal i forhold til NBBFs Lov og reglementer i alle henseender regnes som en
utenlandsk spiller. Dette gjelder uansett om vedkommende har søkt om, eller vil søke
om norsk statsborgerskap.

(15)

En spiller som nevnt under punkt 11 ovenfor er ikke spilleberettiget for noe norsk
landslag før tre år etter at han eller hun er blitt tildelt norsk statsborgerskap.

Kapittel 2
Norske spilleres internasjonale overganger
(1)
Spillere i klubber tilsluttet NBBF som ønsker spilletillatelse i utlandet, må gjennomgå
en internasjonal overgang i henhold til FIBAs rules and regulations, og i henhold til de
bestemmelser som følger av dette regelverk. Regler for utenlandske spillere i Norge
pkt 1- 9 gjelder tilsvarende for norske spillere i utlandet.
(2)

Norske spillere kan bare gis overgang til klubb i fremmed land i tidsrommet 1. juli–28.
februar.

(3)

En spiller kan ikke under noen omstendighet være spilleberettiget i to land samtidig.
Det vil si at avtale om rett til å spille Norgesmesterskapskamper ikke lenger kan
treffes. I løpet av 12 måneder kan en spiller heller ikke skifte fra et land til et annet
mer enn én gang, med mindre noe annet avtales mellom de to involverte
nasjonsforbund. NBBF kan dog ta forbehold om at vedkommende spiller kan kreves
anvendt på landslag i offisielle FIBA-konkurranser.
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(4)

Norske basketballspillere, jf. Utenlandske spillere i Norge pkt 1, som tidligere har spilt
basketball organisert under NBBF, vil etter å ha vært spilleberettiget i utlandet igjen
være spilleberettiget i Norge omgående etter at godkjent overgang foreligger, forutsatt
at søknad om overgang er fremmet i tidsrommet 1. juli til 28. februar. For at søknad
skal godkjennes må spilleren fremlegge slikt bevis som er nevnt ovenfor under
Utenlandske spillere i Norge pkt 7 bokstav a. Spilleren er ikke spilleberettiget før
spilleren har fått en skriftlig erklæring fra Norges Basketballforbund om at spilleren er
det. Er spilleren blitt spilleberettiget for sin norske klubb, kreves det ny søknad om
«FIBA Foreign Player Licence» for igjen å bli spilleberettiget i utlandet.

Kapittel 3
Ikrafttredelse
(1)
Dette reglement er fastsatt av Norges Basketballforbunds styre i samsvar med de
regler som er fastsatt av FIBA, og trer i kraft med virkning fra 6. mai 2012, og gjelder
for alle overganger som foretas etter dette tidspunkt.
Bemerkninger
Reglementet er utformet for å gi så vel NBBFs sekretariat som klubber og spillere den
nødvendige informasjon. For NBBFs vedkommende henvises det dog også til FIBAs
rules and regulations. Norske spillere som ønsker internasjonal overgang, anbefales å
medbringe det nødvendige bevis ved utreisen. Det bemerkes spesielt at spillere som
nevnt under 1 må betraktes om utenlandske spillere i forhold til Kampreglementets
bestemmelser om at det kun er tillatt å benytte to ikke-norske spillere på samme lag i
samme kamp.
Særlig om kravet om forsikringsbevis: Punkt 7 bokstav f:
Hvis vedkommende faller inn under norsk trygdeordning (se nedenfor), og dette ikke
er tvilsomt, er det nok at det avgis egenerklæring om dette. NBBF vil da attestere dette
overfor FIBA. Hvis vedkommende ikke faller inn under norsk trygdeordning, må han
eller hun fremlegge attestasjon om at han eller hun faller inn under andre
trygdeordninger, eller at han eller hun er særskilt forsikret som krevet. (For NATOeller ambassadepersonell vil en erklæring fra overordnet være tilfredsstillende.)
Andre bemerkninger om FIBA-lisenser i internasjonale forhold:
Spillere som skal delta i internasjonale turneringer for junior eller yngre årsklasser, må
inneha «FIBA Identity Card», som angir navn, kjønn og nasjonalitet. Det nasjonale
forbund må søke FIBA med angivelse av nevnte opplysninger.
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