UTLÅNING AV AMATÖR MED DUBBEL BOSÄTTNING
I enlighet med 2 kap 7 § SvFF:s Representationsbestämmelser om föreningssamarbete i distriktsserier ansöks
härmed om utlåning av amatör med dubbel bosättning.
SPELAREN
Namn:…………………………………………………… Personnummer:……………………………………………….........
Datum:……/……20……..Ort:…………………………………Underskrift:……………………………………….................
LÅNANDE FÖRENING
Namn:…………………………………………….. Föreningsnr.: …………………...-15
SDF- tillhörighet:………………………………………………………
Datum:……/…..20……….Ort:………………………………….Underskrift:………………………………….......................
(Av föreningen utsedd person)
Namnförtydligande:……………………………………………………………………
MODERFÖRENING
Namn:…………………………………………….. Föreningsnr.: …………………...-15
SDF- tillhörighet:………………………………………………………
Datum:……../…………..20……….Ort:…………………………..Underskrift:………………………………………………
(Av föreningen utsedd person)
Namnförtydligande:……………………………………………………………………
Spelaren och berörda föreningar har genom att underteckna denna ansökan bekräftat att de tagit del av och
förstått innebörden av bestämmelsen (se baksidan). Blanketten kan faxas eller sändas per post till och mellan SDF.
AVTALSTID
Denna överenskommelse ska gälla till och med 20 - - (som längst 14 november innevarande kalenderår) och
träder i kraft då lånande förenings distrikt lämnat sin skriftliga tillstyrkan.
Orsak till ansökan om utlåning (sätt x i tillämplig ruta):
Spelarens arbete

Spelarens studier

Annan orsak (anges på raden nedan)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
HANDLÄGGNING SDF
1. Ankom moderföreningens SDF

Bifaller

Avstyrker

Datum:……../ ......... 20………

………………………………………..

Betalning inkom:……../ ......... 20………
Datum:……/ ...... 20…...
Handläggare:…………………………………………
2. Ankom lånande förenings SDF

Godkänner Avslår

Datum:……../ ......... 20……….
Handläggare:………………………………………..
3. Beslut (ifylles av lånande förenings SDF)

Motivering (endast vid avstyrkan)

………………………………………..
Motivering (endast vid avslag)
………………………………………..

Datum:……/ ...... 20…...

Spelklarhet utfärdas fr.o.m: ….../.….20…….

1

(2018)

SDF:s tillägg till 2 kap 7 § SvFF:s Representationsbestämmelser.
Utlåning av amatör utan övergångsanmälan
Bestämmelsen kan endast tillämpas i, och i kval inom, distriktsserierna. Förening vars lag deltar i Allsvenskan –
div. 3, herrar, samt Damallsvenskan – div. 1 damer, kan inte använda sig av SDF:s bestämmelser avseende
föreningssamarbete inom ramen för tävlingsverksamheten.
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, dels att spelaren innehar
dubbel bosättning på inte pendlingsbart avstånd.
Spelaren kan under samma tidsperiod representera båda föreningarna. Utlåningen avslutas automatiskt den 14
november innevarande säsong.
Lånad spelare kan delta i seriespel och eventuellt kvalspel, dock inte i serie eller kvaltävling där den utlånande
föreningen deltar eller i kvalspel till förbundsserierna.
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 (fastställd blankett) och mot en av SDF fastställd
avgift.
Spelare som har ådömts en diskvalifikation i en av föreningarna är diskvalificerad även i den andra föreningen.
Förutsättningar för att utlåning kan beviljas
Grundförutsättningen för beviljande av utlåning är att spelaren, temporärt eller stadigvarande, är bosatt på annan
ort än där spelaren är folkbokförd. Orsak till en dubbel bosättning kan bland annat vara studier eller arbete på
annan plats än hemorten. Vidare ska den dubbla bosättningen inte vara på pendlingsbart avstånd. Begreppet inte
pendlingsbart avstånd ska bedömas från fall till fall med utgångspunkt i sträcka, transportmöjligheter och
ekonomiska förutsättningar för möjlig resa.
Handläggning
1.

Lånande förening inbetalar den administrativa avgiften och skickar, efter undertecknande av spelaren och
moderföreningen, in ansökan till moderföreningens SDF. I ansökan ska skäl för utlåning framgå.

2.

Efter det att den administrativa avgiften inbetalats till moderföreningens SDF, bifaller eller avstyrker detta
SDF ansökan till den lånande föreningens SDF.

3.

Den lånande föreningens SDF godkänner eller avslår ansökan med beaktande av moderföreningens SDF:s
utlåtande och omständigheterna i det enskilda fallet. Avslås ansökan ska skäl för detta uppges och
ansökan returneras till den lånande föreningen. Godkänns ansökan ska spelklarhet omedelbart meddelas
och de berörda parterna informeras om saken.
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