UTLÅNING AV AMATÖR MED DUBBEL BOSÄTTNING
Spelare som under innevarande säsong deltagit för förening i lag som deltar i Allsvenskan – div. 3, herrar, samt
Damallsvenskan – div. 1 damer, får inte representera annan förening med stöd av detta avtal.

SPELAREN
Namn:
Personnummer:
Datum:

Ort:

Spelarens underskrift

LÅNANDE FÖRENING

MODERFÖRENING

Namn:

Namn:

SDF- tillhörighet:

SDF- tillhörighet:

Datum:

Ort:

Underskrift:

Datum:

Ort:

Underskrift:

Spelaren och berörda föreningar har genom att underteckna denna ansökan bekräftat att de tagit del av och
förstått innebörden av bestämmelsen gällande Utlåning av amatör med dubbel bosättning, sida 2.
Blanketten kan postas, faxas eller mejlas mellan parterna.
AVTALSTID
Denna överenskommelse gäller innevarande säsong eller till dess att endera parten säger upp avtalet, och träder i
kraft då lånande förenings distrikt lämnat sin skriftliga tillstyrkan.
ANKOM MODERFÖRENINGENS SDF

ANKOM LÅNANDE FÖRENINGS SDF

Datum:

Datum:

Handläggare:

Handläggare:

Bifaller

Avstyrker

Godkänner

Avslår

Vid avstyrkning eller avslag skall berörda parter skriftligen meddelas orsak till detta, meddelandet kan skickas via
mejl, fax eller post.

Spelklarhet, (ifylles av lånande förenings SDF), utfärdas from:

Utlåning av amatör med dubbel bosättning
En förening har möjlighet att låna amatörspelare från annan förening. Sådant lån kräver dels
moderföreningens skriftliga medgivande och eget SDF:s samt, i förekommande fall, annat SDF:s
tillstånd.
Utlåning mellan Norrlandsdistrikten sker kostnadsfritt.
Ev avgift kan debiteras vid lån där spelare lånas från SDF utanför Norrland, kontrollera därför detta med sådant
distrikt så inte hanteringen avstannar i väntan på betalning.
Spelaren kan under samma tidsperiod representera båda föreningar samt, i förekommande fall, föreningarnas
huvudklubbar eller farmarklubbar.
Spelare som under innevarande säsong deltagit för förening i lag som deltar i Allsvenskan – div. 3, herrar, samt
Damallsvenskan – div. 1 damer, får inte representera annan förening med stöd av detta avtal.
Spelare som bryter mot detta skall bedömas obehörig och bestraffning sker enligt TB i det SDF där förseelsen skett.
Utlåningen avslutas automatiskt den 31 december innevarande säsong.
Bestämmelsen kan endast tillämpas i, och i kval inom/till, distriktsserierna.
Denna överenskommelse gäller innevarande säsong eller till dess att endera parten säger upp avtalet, och träder i
kraft då lånande förenings distrikt lämnat sin skriftliga tillstyrkan med angivet spelklarhetsdatum.
Lånad spelare kan delta i seriespel och eventuellt kvalspel, dock inte i kvaltävling som kvalificerar till förbundsserie
eller kvaltävling där den utlånande föreningen deltar.
Spelare är spelklar för den lånande föreningen från det datum denna förenings SDF lämnat tillstånd.
För att spelare ska få delta i den lånande föreningens representationslag i resterande tävlingsmatcher krävs att
SDF:s tillstånd har lämnats senast den 31 augusti innevarande säsong.
Framställan om lån sker till berört SDF på särskilt föreskrivet sätt.
Lån upphör automatiskt när spelare under lånetiden byter moderförening.
•
•

Detta amatörlån berättigar EJ till spel i Futsal.
Detta amatörlån berättigar EJ till spel i cuper/turneringar eller DM.

Avtalet kan postas, faxas eller mejlas mellan parterna.
Dokumentet är formulärstyrt och kan ifyllas direkt i dator.
När Spelare samt båda föreningarna fyllt i uppgifterna skickas avtalet till Moderföreningens SDF som i sin tur
bifaller eller avstyrker och skickar vidare till Lånande förenings SDF för beslut.
Ordningsföljd
• Spelare
• Lånande förening alt moderförening
• Moderförening alt lånande förening
• Moderförenings SDF
• Lånande förenings SDF

