Föreskrifter för farmarklubbsavtal
(Fastställda av Västmanlands Fotbollförbunds Styrelse 2014-02-11)

1. Tecknande av farmarklubbsavtal
Farmarklubbsavtal kan tillämpas endast i distriktsserier för seniorer, 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. VFF tillåter farmarklubbsavtal med förening från närliggande distrikt om
berörda distrikt är överens, och med krav att huvudklubb samt farmarklubb ska ha ett lag i
seriespel i respektive distrikt. 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 VFF senast den 1 mars.
2. Uppsägning eller upphörande av farmarklubbsavtal
Avtalet gäller 1 år från och med VFF: s registrering till och med den 14 november då avtalet
automatiskt upphör att gälla. Farmarklubbsavtal upphör automatiskt att gälla om någondera av
föreningarnas representationslag utesluts ur eller drar sig ur seriespel eller utesluts ur
kvaltävling om inte VFF 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. Fyra
(4) stycken spelare per match varav en (1) skall vara målvakt och innehar spelarlicens i
huvudklubben kan delta i matcher för farmarklubben. Fyra (4) stycken spelare per match varav
en (1) skall vara målvakt och innehar spelarlicens i farmarklubben kan delta i matcher för
huvudklubben. Lån kan endast tillämpas i seriespel (utomhus) och i eventuellt kvalspel. Lån kan
inte tillämpas i mästerskapstävlingar.
5. Uppflyttning och nedflyttning
Farmarklubb kan under avtalstiden kvalificera för nästa säsong sig till den serienivå där
huvudklubben deltar, på grund av att avtalet automatiskt upphör att gälla 14 november.
Farmaklubb kan degradera ner sig en division för att kunna ansöka om förnyat farmaravtal till
nästa säsong, detta om huvudklubben åker ut sin serienivå och de hamnar i samma serie
nästkommande säsong. Om degradering skall ske meddelas till VFF:s Tävlingskommittén senast
15 november.
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 huvudklubb eller med farmarklubbens representationslag.
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