Ansökan om dispens för överårig spelare
Läs igenom dispensreglerna före ansökan!
Dispensavgift 300 kr faktureras föreningen.
För mer info läs Representationsbestämmelserna, kapitel 1, § 4.
Ansökande förening:
Dispens för följande spelare:
Personnummer:
Lag/åldersgrupp som spelaren ska
delta i:
Skäl till dispensansökan:
(För mer utförlig motivering, bifoga
följebrev)
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

_________________den___/___20___ ______________________________________
Underskrift

Fylls i av Göteborgs Fotbollförbund:
Bifall ___ Avslag ___ den__ / ___ 20___

_____________________________________
Underskrift

Ansökan ska skickas till:

Göteborgs Fotbollförbund
Box 257 401 24 Göteborg
webmaster@gbgfotboll.se

Dispens överårig spelare
Med överårig spelare menas spelare som är max ett år äldre. Notera att beviljade
dispenser automatiskt överförs till andra nationella fotbollstävlingar(dock ej SMtävlingar) och internationella tävlingar, under förutsättning att respektive arrangör
tillåter dispenser för överåriga.
Pojkar/Flickor 10-12 års serierna
I 7-mannafotbollen 10-11 år får man ha max en överårig spelare på plan. Dispens
behöver inte sökas, men man ska alltid upplysa sina motståndare om att man har
överårig spelare med sig till matchen. I 9-manna för 12 åringar får man ha två
stycken överåriga på laguppställningen. Dispens behöver inte sökas,
upplysningsplikt gäller istället.
Pojkar 13-16 års serierna
Ansökan måste göras. Man får söka för fyra stycken spelare och använda två stycken
på laguppställningen. På laguppställningen ska man skriva ”Dispens 2016” vid
spelarens namn. Dispenserna är personliga. Ansökan ska göras på fastställt formulär.
Motivering till ansökan måste anges.
Flickor 13-15 års serierna
Här gäller generella dispenser. Det innebär att en förening får ha med sig två stycken
överåriga spelare till varje match. Dispenserna är inte personliga. Någon ansökan
behövs inte.
Juniorer Pojkar 17-19 års serierna och Flickor 16-19 års serierna
Dispens för överårig spelare medges endast om synnerliga skäl råder.
Skäl till dispens
Det finns olika skäl till varför man kan få dispens:






Det saknas lag i föreningen där spelaren kan spela. Det första alternativet ska
alltid vara att flytta upp spelaren till ett äldre lag. Finns det inget äldre lag så
är det självklart att dispens beviljas.
Laget har ont om spelare och behöver därför dispens för överårig spelare.
Detta kan medges, föreningen måste däremot i ansökan förklara varför man
inte kan fylla på med spelare underifrån.
Sociala skäl. Även om en spelare har ett lag att spela i så kan det finnas
sociala skäl som gör att spelaren hellre bör spela i ett yngre lag.

