Farmarklubbssamarbete
22.1
Tecknande av farmarklubbsavtal
Avtal om farmarklubbsverksamhet kan ingås av två föreningar. Den ena kallas huvudklubb och den
andra kallas farmarklubb.
Nytt avtal tecknas med en löptid om minst två säsonger.
Huvudklubb kan som högst delta i distriktets högsta serie.
Huvudklubb kan delta i kval till förbundsserie med spelare registrerade i den egna föreningen.
I tävlingar över distriktsgränserna tillåts farmarklubbsavtal om berörda distrikt är överens.
Farmarklubbsavtal kan ej tecknas mellan föreningar från olika SDF.
Avtal ingås fristående för herr- respektive damfotbollssamarbete.
För att ingå ett farmarklubbssamarbete ska farmarklubben inom sju dagar från det att båda parter
undertecknat farmarklubbsavtalet, insända detta till sitt SDF för registrering. Avtalet ska ha
inkommit till SDF senast den 1 mars.
22.2
Uppsägning och upphörande av farmarklubbsavtal
Avtalet gäller från och med SDF:s registrering till och med den 14 november den säsong då avtalet
uppsägs. Uppsägning av avtal i syfte att kringgå minsta löptid i enlighet med 22.1 § 2 st. ovan är
ogiltig.
Uppsägning av farmarklubbsavtal ska ha inkommit till SDF senast den 14 november och om så inte
sker förlängs avtalet ytterligare en säsong. Farmarklubbsavtal kan, förutsatt att det sker i enlighet
med 22.1 § 2 st, uppsägas gemensamt av föreningarna eller ensidigt av respektive förening.
Farmarklubbsavtal upphör automatiskt att gälla om huvudklubben utesluts ur eller drar sig ur
seriespel eller utesluts ur kvaltävling.
22.3
Krav på farmarklubbar och huvudklubbar
Farmarklubbsavtal kan ingås mellan föreningar där endast huvudklubben har representationslag.
En förening får inte ingå mer än ett farmarklubbsavtal gällande respektive herr- eller
damfotbollssamarbete.
Förening som ingått farmarklubbsavtal får inte nyttja rätten att delta med B-lag i seriepyramiden
gällande respektive herr- eller damfotbollssamarbete.
Förening kan dock vara farmarklubb på herrsidan och samtidigt nyttja rätten till B-lag i
seriepyramiden på damsidan. Samma sak gäller i omvänd ordning.
22.4
Farmarklubbslån av spelare
Spelarens registrering i huvudklubb eller farmarklubb medger utlåning till respektive
samarbetsklubb.
I seriespelet där Huvudklubb deltar och avbytarsystem gäller:
Farmarklubb kan till varje match, utan sedvanlig övergångsanmälan, låna samtliga spelare inklusive
antalet överskjutande elva som antecknats på spelarförteckningen i huvudklubbens senaste serieeller kvalmatch.

I seriespelet där Huvudklubb deltar och ersättarsystem gäller:
Farmarklubb kan till varje match, utan sedvanlig övergångsanmälan, låna de spelare som upptagits
på spelarförteckningen som ersättare i huvudklubbens senaste serie- eller kvalmatch. Farmarklubb
kan utöver detta låna en startspelare från huvudklubben om denne endast deltar i farmarklubbens
match som målvakt. Detta skall anges på spelarförteckningen

Huvudklubb kan till varje match, utan sedvanlig övergångsanmälan, låna samtliga spelare i
farmarklubben.
Lån kan bara tillämpas i seriespel (utomhus) och i eventuellt kvalspel.
Lån kan inte tillämpas i mästerskapstävlingar.
I de fall huvudklubben avslutar sin serie tidigare än farmarklubben gäller sista matchen som
beräkningsunderlag
Har huvudklubben seriestart senare än farmarklubben, får endast det antal spelare utöver elva som
upptagits på farmarklubbens spelarförteckning delta i huvudklubbens första seriematch.
Om Huvudklubben spelar match samma dag som Farmarklubben räknas den matchen som
Huvudklubbens senaste oavsett matchernas avsparkstider.

22.5
Deltagande i andra lag än huvudklubbens och farmarklubbens A-lag
Om både huvudklubb och farmarklubb har andra lag än A-laget i seriespel gäller:

att om båda föreningarna har B-lag, junior- och/eller ungdomslag (upp till 17 år) eller övriga lag får
spelare endast spela inom respektive kategori för den förening de är registrerade, licensierade
eller via speltermin spelat sin första bindande match.

att om endast en av föreningarna har B-lag får alla spelare från båda föreningarna spela i detta lag.

att om endast en av föreningarna har junior- och/eller ungdomslag (upp till 17 år) får spelare från
båda föreningarna delta i detta lag under förutsättning att distriktets dispensregler och
åldersindelning efterlevs.

22.6
Uppflyttning och nedflyttning
Bestämmelser nedan ska tas i beaktning av beslut på Repskapet 20170219 gällande övergångsregel
säsongen 2017., se tilläggsföreskrift sist i detta dokument.
Farmarklubb kan inte under avtalstiden kvalificera sig till, eller delta i kval till, den serienivå där
huvudklubben deltar, eller vid kallelse till kvalspel kan komma att delta, nästkommande säsong.
Till serie eller kvalspel, dit farmarklubbar eller huvudklubbar kvalificerat sig till men inte har att delta
i, ersätts klubben av närmast placerat behörigt lag i aktuell seriegrupp.
Om huvudklubben nedflyttas till samma serienivå som farmarklubben eller om farmarklubb under
avtalstiden skulle kvalificera sig till högre serienivå än huvudklubben skall huvudklubb och
farmarklubb senast den 14 november innevarande år meddela att avtalet skall upphöra.
Om så inte görs flyttas farmarklubben ned en nivå under huvudklubben. Detta kan inte tillämpas
under år ett i ett nytecknat avtal.
Om huvudklubben nedflyttas till distriktets lägsta serie upphör avtalet att gälla.
Farmarklubben kan inte flyttas upp till samma serienivå som huvudklubben.
22.7
Övriga begränsningar
Ledare i förening som ingått farmarklubbsavtal får inte därutöver agera som ledare i förening som
deltar i samma seriegrupp som samarbetsklubben.
Förening som uppsagt ett avtal om farmarklubbsverksamhet får inte ingå ett nytt avtal med samma
samarbetsklubb förrän tidigast två år efter det datum då avtalet mellan föreningarna upphörde.
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.
22.8

Beslutsorgan
Beslut om tillämpningen av förevarande paragraf fattas av tillämpligt organ inom
serieadministrerande SDF. I övrigt prövas saken i enlighet med 4 kap SvFF:s
Tävlingsbestämmelser.

Övergångsåret 2017 – beslut på representantskapet.
Huvudklubb och farmarklubb tillåts delta med lag i distriktets lägsta serie under säsongen 2017.
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