ÅFF 1. FARMARKLUBBSSAMARBETE I ÅFF:S DISTRIKTSSERIER
1. Tecknande av farmarklubbsavtal
Farmarklubbsavtal kan tillämpas endast i distriktsserier herrar och damer.
Avtal om farmarklubbsverksamhet kan ingås av två föreningar. Den ena kallas huvudklubb och den
andra kallas farmarklubb. Huvudklubben måste befinna sig på en högre serienivå än farmarklubben.
Huvudklubb kan delta högst i div. 4 herrar och högst i div. 2 damer.
Farmarklubb kan delta högst i div. 5 herrar och högst i div. 3 damer. I tävlingar över
distriktsgränserna tillåts farmarklubbsavtal om berörda distrikt är överens. SDF har rätt att inte
godkänna farmarklubbsavtal som tecknas mellan föreningar från olika SDF.
Avtal ingås fristående för herr- respektive damfotbollssamarbete.
Avtalet ska ha inkommit till ÅFF senast den 1 mars.
2. Uppsägning eller upphörande av farmarklubbsavtal
Avtalet gäller från och med ÅFF:s registrering till och med den 14 november den säsong då avtalet
uppsägs. Uppsägning av farmarklubbsavtal ska ha inkommit till ÅFF senast den 14 november och om
så inte sker förlängs avtalet ytterligare en säsong. Farmarklubbsavtal upphör automatiskt att gälla om
någondera av föreningarnas representationslag utesluts ur eller drar sig ur seriespel eller utesluts ur
kvaltävling om inte ÅFF beslutar annat.
3. Krav på farmarklubbar och huvudklubbar
Förening som saknar representationslag kan ingå farmarklubbsavtal.
En förening får inte ha mer än ett farmarklubbsavtal gällande respektive herr- eller
damfotbollssamarbete.
En förening får inte vara farmarklubb och samtidigt huvudklubb till annan förening. Förening kan
dock vara farmarklubb på herrsidan och samtidigt vara huvudklubb på damsidan. Samma sak gäller i
omvänd ordning.
4. Farmarklubbslån av spelare- representationsregler
Spelarens licens i huvudklubb eller farmarklubb medger rätt att delta i båda föreningarna.
Farmarklubb kan till varje match, utan sedvanlig övergångsanmälan, använda sig av fem (5) spelare,
dock inga startspelare, från huvudklubbens spelarförteckning vid senaste serie- eller kvalmatch.
Huvudklubben kan använda alla spelare från farmarklubben.
Lån kan endast tillämpas i seriespel (utomhus) och i eventuellt kvalspel.
Lån kan inte tillämpas i mästerskapstävlingar.
Har huvudklubben seriestart senare än farmarklubben, får endast det antal spelare utöver elva som
upptagits på farmarklubbens spelarförteckning delta i huvudklubbens första seriematch.
Spelare registrerad i farmarklubb som använts som startspelare i huvudklubbens senaste match kan
återgå till farmarklubben inför dess nästkommande match och omfattas ej av begränsningen av fem
spelare enl. ovan
Samma gäller för spelare från huvudklubb som spelat i farmarklubb
5. Uppflyttning och nedflyttning
Farmarklubb kan inte under avtalstiden kvalificera sig till, eller delta i kval till, den serienivå där
huvudklubben deltar.
Farmarklubb kan inte kvalificera sig till högre serienivå än huvudklubben
Om huvudklubben nedflyttas till samma serienivå som farmarklubben, skall farmarklubben senast 1
november till ÅFF skriftligt meddela ett av följande:

a. att föreningen vill häva gällande farmarklubbsavtal och därmed placeras i samma serienivå som
huvudklubben
eller
b. att föreningen väljer att nedflyttas till serienivån under huvudklubben med bibehållet
farmarklubbsavtal.
Om farmarklubben kvalificerar sig till samma eller till högre serienivå än huvudklubben, skall
farmarklubben senast 1 november till ÅFF skriftligt meddela ett av följande:
a. att föreningen vill häva gällande farmarklubbsavtal och placeras i den serienivå, som man
kvalificerat sig till
eller
b. att föreningen väljer att nedflyttas till serienivån under huvudklubben med bibehållet
farmarklubbsavtal.
I kvalspel, dit farmarklubbar kvalificerat sig till men inte har rätt att delta i, ersätts farmarklubben av
närmast placerat behörigt lag i aktuell seriegrupp.
6. Övriga begränsningar - bestämmelser
Ledare i förening som ingått farmarklubbsavtal får inte därutöver agera som ledare i förening som
deltar i samma seriegrupp som samarbetsklubben.
Spelare vars övergångsanmälan inkommit den 1 september eller senare och spelare med spelklarhet
efter den 7 september får inte delta i match vare sig med huvudklubbs eller farmarklubbs
representationslag.
Annat lag än representationslaget tillhörande huvudklubb eller farmarklubb får inte delta i samma
kval- eller seriegrupp som lag från samarbetsklubben.
En förening får inte ha avtal om lån enligt 2 kap 21 § med farmarklubb eller med förening som deltar
i samma seriegrupp som farmarklubben.
ÅFF har rätt att föreskriva om begränsning av spel i andra lag än representationslaget hos
samarbetsklubben.
7. Beslutsorgan
Beslut om tillämpningen av farmarklubbsavtalen fattas av TK.

