Tävlingskommittén

Gävle 2008-01-08

RUTINER FÖR SPELARREGISTRET OCH LICENSHANTERING
Det är av yttersta vikt att ni i föreningarna ser över registreringen av spelare 12-14 år och licenseringen av era spelare inför fotbollssäsongen 2008.
Kom ihåg: blanketterna för Registrering av fotbollsspelare och licensintyget vid förstagångsregistrering! Se
vår dokumentbank på hemsidan!
Ungdomsregistrering
• Spelare som är 12-14 år registreras direkt av föreningarna i Fogis.
• Spelare i dessa åldrar har rätt att byta förening inför ny speltermin utan särskilt övergångsförfarande.
• Föreningen ska, innan spelaren registreras Fogis, inhämta spelarens och målsmans intyg att föreningen har
rätt att registrera spelaren och att spelaren medger att dennes personuppgifter förs in i spelarregistret.
• Intyget ”Registrering av fotbollsspelare och/eller futsalspelare 12-14 år” finns att hämta på vår hemsida i
dokumentbanken.
• Intyget gäller t.o.m. det år spelaren fyller 14 år och skall förvaras av föreningen.
• OBS: Om spelaren lämnar föreningen skall hon/han styrkas ur registret för att spelaren ska kunna registreras hos den nya föreningen.
Förstagångsregistrering från 15 år
• Förstagångsregistrering gäller från det år spelaren fyller 15 år.
• Föreningen ska, innan förstagångsregistreringen i Fogis, inhämta spelarens och. om spelaren är under 18 år,
målsmans intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren medger att dennes personuppgifter förs in i spelarregistret.
• Intyget förvaras hos föreningen.
• OBS: Spelare som varit ungdomsregistrerade i föreningen (12-14 år) blir automatiskt licenserade i föreningen. Dock krävs nytt licensintyg för licenseringen ska vara giltig.
• Intyget om licensering finns att hämta på vår hemsida i dokumentbanken.
Licens för fotbollsspelare
• Enligt SvFF:s bestämmelser måste alla spelare ha spelarlicens från det år hon/han fyller 15 år för att få spela fotboll i en förening.
• Intyget om licensering finns att hämta på vår hemsida i dokumentbanken.
• För att spelaren ska få representera föreningen i serie- eller cupmatcher måste spelaren ha licens. Det innebär att spelarens licens ska vara klar i samband med föreningens första tävlingsmatch för säsongen och då
absolut senast tre dagar efter matchen.
• Licensen gäller för ett år i taget under perioden 1/4 – 31/3. Licensen förlängs med ett år i taget och föreningen och spelaren avgör tillsammans om licensen ska förlängas. Inget nytt intyg behövs för att förlänga
licensen.
• Alla spelare som har licens är automatiskt försäkrade i Folksam.
• Vid spelarövergång flyttas licensen automatiskt över till den nya föreningen när SvFF har godkänt övergången.
För ytterligare information:
• Folksams Idrottsenhet tel. 08-772 60 00
• Svenska Fotbollförbundets övergångsavdelning tel. 08-735 95 80
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