Jämtland/Härjedalens
Fotbollförbund
Idrottens hus, Box 384
831 25 ÖSTERSUND
OBS!!

Tillståndsansökan
för att arrangera nationella tävlingar sänds till
den sökande föreningens distriktsförbund

Fullständig ifylld blankett, insänd i sin helhet, åtföljd av tävlingens föreskrifter skall vara JHFF tillhanda senast två (2)
månader före tävlingens början. Viktigt att Ni tagit del av bestämmelser på sida 2.

Härmed ansöker vår förening om Jämtland-Härjedalens Fotbollförbunds tillstånd att få arrangera tävling
omfattande lag från (antal)_________ distrikt utöver det egna distriktet.
Sökande förening: __________________________________________________________________
Fullständig adress: ___________________________________________________________________
Kontaktperson (texta):_________________________ Tel.dagtid (även riktnr): _______________________
Nedanstående uppgifter ifylls alltid – TEXTA TYDLIGT!
1.

Tävlingens namn: ___________________________________________________________________

2.

Tävlingen spelas under perioden _____/_____ 20____ - _____/_____ 20____

3.

Tävlingens omfattning:

a) Tävlingen är avsedd för _________ antal lag

b) tävlingen gäller följande åldersgrupp(er): (sätt kryss i rutan efter den/de åldrar som är aktuella)

P 16 [ ] P 15 [ ] P14 [ ] P 13 [ ]
P 12 [ ] P 11 [ ] P10 [ ]

F 16 [ ] F 15 [ ] F 14 [ ] F 13 [ ]
F 12 [ ] F 11 [ ] F 10 [ ]

Juniorer - P 19 [ ] F 19 [ ]

Seniorer – herr [ ] dam [ ]

Andra åldersgrupper P _____, _____, _____, _____, _____ F _____, _____, _____, _____, _____
4.

Tävlingsstyrelse: SDF-representant finns [ ] (kryssa i rutan om SDF finns representerat i tävlingsstyrelsen)

___________________________________________________________________
5.

Tävlingsform: utomhus [ ] inomhus [ ]

6.

Priser uppsatta för tävlingen _____________________________________________________

7.

a) startavgift per lag ________________ kronor

8.

OBS! Tävlingsföreskrifter skall alltid bifogas

För föreningen:
_________________________
Ort

b) deltagaravgift per spelare _____________ kronor

SDF:s BESLUT:
___________________
Datum

Bifall [ ]

Avslag [ ]

___________________
Datum

_________________________________________________
Underskrift av behörig firmatecknare

_________________________________________________
SDF

_________________________________________________
Föreningens stämpel

_________________________________________________
Underskrift
Ev. kommentarer till beslutet:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Tillståndsansökan
Turnering för spelare t.o.m. 16 år får arrangeras endast under perioderna från den 1 oktober till
den 30 april samt från den 1 juni till den 25 augusti eller helgdagar.
Innan förening utanför arrangerande förenings distriktsförbund inbjuds till tävling under tiden den
15–30 april, den 1–15 juni, den 15–25 augusti samt den 1–15 oktober krävs godkännande från
berörda föreningars distriktsförbund. Sådant godkännande ska medfölja tillståndsansökan till SDF.

Tillstånd att arrangera tävling
Förening som avser att arrangera nationell tävling måste ansöka om tillstånd hos sitt
distriktsförbund (SDF) i enlighet med vad som föreskrivs i SvFFs Tävlingsbestämmelser.
Avgift för tillståndsansökan är 200:- som faktureras av J-H Fotbollförbund.

SvFFs Tävlingsbestämmelser
Aktuella tävlingsbestämmelser finns att hämta på SvFF:s hemsida www.svenskfotboll.se samt på
JHFF:s hemsida www.jhff.se. TB kan också beställas hos Svenska Fotbollförbundet,
Tävlingsenheten, Box 1216, 171 23 Solna.

Ansökan sänds till berört distriktsförbund
Tillståndsansökan för att arrangera tävling ska alltid skickas till berört distriktsförbund, senast två
månader före tävlingen. Notera att tävlingsföreskrifter ska bifogas ansökan.

Cuper och turneringar för yngre spelare
I ungdomstävlingar för spelare 9 år och yngre, som är sanktionerade av JHFF, får ej resultat
räknas och segrare utses. Allt detta är enligt riktlinjerna från Svenska Fotbollförbundets ”Spela, lek
och lär”.

