Utlåningsavtal

250:-

I enlighet med 2 kap 7 § Svenska Fotbollförbundets Representationsbestämmelser ansöks härmed om
utlåning av spelare enligt föreningssamarbete i distriktsserier
Spelaren
Namn: _________________________________
Personnr:_____________________
Datum:_________________________________

Ort: _________________________

Spelarens
underskrift:________________________________
Namnförtydligande: _________________________
Vårdnadshaveres underskrift*:
*För spelare under 18 år

Lånande förening
Namn: _________________________________
Förenings nr: ___________________________
Datum: ________________________________
Ort: ___________________________________
Underskrift*: ____________________________

Moderförening
Namn: _______________________________
Förenings nr: __________________________
Datum: ______________________________
Ort: _________________________________
Underskrift*: __________________________

Namnförtydligande: ________________________

Namnförtydligande: ______________________

*Av föreningen utsedd person
Spelaren och berörda föreningar har genom att underteckna detta avtal bekräftat att de tagit del av och
förstått innebörden av bestämmelserna kring utlåning av spelare enligt 2 kap 7§ Föreningssamarbete i
distriktsserier
Avtalstid
Detta avtal gäller under innevarande säsong eller till dess endera parten säger upp avtalet, och träder i
kraft då underskrivet avtal av alla parter inkommit och registrerats på Gotlands fotbollsförbunds kansli
samt att betalning finns registrerad.
Ankom GFF
Datum: ______________.
Bifall_______.
Avslag________

Betalning inkom: _____________________________________
Handläggare: ________________________________________
Motivering vid avslag:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Föreningssamarbete på Gotland för spelare upp t o m 22 år
En förening har möjlighet att, utan sedvanlig övergångsanmälan, till föreningar i lägre
division utlåna högst sex (6) spelare och därutöver en målvakt per säsong. Dessa spelare
ska registreras hos Gotlands FF samt fylla högst 22 år under aktuellt kalenderår.
En förening har möjlighet att, utan sedvanlig övergångsanmälan, från förening i högre
division låna högst två (2) spelare och därutöver en (1) målvakt vid samma tillfälle.
Överenskommelse mellan utlånande och lånande förening ska registreras hos Gotlands FF
på fastställt formulär (enligt av Förbundsstyrelsen fastställd avgift) senast den 31 augusti
innevarande spelår.
Utlånad spelare ska namnges och registreras hos Gotlands FF på fastställt formulär senast
sju (7) dagar innan spelaren deltar i sin första tävlingsmatch i lånande förening och senast
den 31 augusti innevarande spelår. Spelaren kan varje gång därefter representera lånande
och utlånande förening utan karens. Dock får endast 2 spelare och därutöver en målvakt
delta i en spelomgång. Utlåning får inte ske under längre tid än det år som TB gäller.
Utlånad spelare får endast representera ett lag per serie
Om spelaren ersätts av annan spelare ska denne vara registrerad hos Gotlands FF på
fastställt formulär senast sju (7) dagar innan spelaren deltar i sin första tävlingsmatch i
lånande förening dock senast den 31 augusti innevarande spelår med uppgift om vilken
spelare som eventuellt ska strykas.
Spelare som deltar i spel utan iakttagande av ovan angivna regler är att betrakta som
okvalificerad spelare.
Denna bestämmelse är endast giltig vid spel inom Gotlands FF serier. Vid kvalspel till
nationella serier kan inte denna bestämmelse hävdas utan spelarövergång måste ske för
nyttjande av lånade spelare.

