Representationsbestämmelser (RB)
(Förslag till ändringar i Hallands FF:s lokala RB efter beslut av Representantskapet 2012-12-04)
Text enligt gällande RB 2012

Ny text att gälla fr.o.m. 2012-12-04

Genom förevarande bestämmelser upphävs alla
tidigare bestämmelser. Nedanstående
bestämmelser som fastställts av Distriktsstyrelsen
den 5 april 2012, träder i kraft med omedelbar
verkan och gäller spelåret 2012.
Specifika bestämmelser för Halland finns i rutor, i
övrigt gäller Svenska FF:s
representationsbestämmelser.
TU äger rätt att utfärda kompletterande föreskrifter
och anvisningar.
Hallands FF:s särskilda bestämmelser finns
inskrivna efter varje tillämplig paragraf.

Genom förevarande bestämmelser upphävs alla
tidigare bestämmelser. Nedanstående
bestämmelser som fastställts av Distriktsstyrelsen
den 1 januari 2013, träder i kraft med omedelbar
verkan och gäller spelåret 2013.
Specifika bestämmelser för Halland finns i rutor, i
övrigt gäller Svenska FF:s
representationsbestämmelser.
TU äger rätt att utfärda kompletterande föreskrifter
och anvisningar.
Hallands FF:s särskilda bestämmelser finns
inskrivna efter varje tillämplig paragraf.

Vi vill erinra om att det är föreningens, ledare,
spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa
sig om innehållet i SvFF:s och HFF:s vid varje tid
gällande tävlingsbestämmelser samt övriga
tävlings- och spelregler.

Vi vill erinra om att det är föreningens, ledare,
spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa
sig om innehållet i SvFF:s och HFF:s vid varje tid
gällande tävlingsbestämmelser samt övriga
tävlings- och spelregler.

RB 1 kap: § 4
Åldersdispenser
I övriga seriematcher gällande 2012 för pojkar och
flickor, förutom F 15-18, får överåriga spelare delta
utan dispensansökan.
Dessa spelare kan skiftas mellan varje match
varför ingen dispensansökan behövs.
(Representantskapsbeslut 2011)

RB 1 kap: § 11
Åldersdispenser
I övriga seriematcher gällande 2013 för pojkar och
flickor, förutom F 15-18, får överåriga spelare delta
utan dispensansökan.
Dessa spelare kan skiftas mellan varje match
varför ingen dispensansökan behövs.
(Representantskapsbeslut 2011)

RB 1 kap §.23
Representationsrätt inom egen förening
Representationsbestämmelser mellan lag 1, 2, 3
och 4 (A- B- och ungdomslag)
4/ Beträffande ungdomslag för pojkar och flickor i
samma åldersklass gäller att högst tre spelare
från det ena laget får delta i det andra laget. Som
spelare i respektive lag räknas alla som deltagit i
detsamma de två senaste matcherna. För
föreningar som har mer än två lag i
åldersgruppen gäller att de högst får använda tre
spelare totalt, som räknas som spelare i annat
lag. (Gäller för spel i Halland).

RB 1 kap §.31
Representationsrätt inom egen förening
Representationsbestämmelser mellan lag 1, 2, 3
och 4 (A- B- och ungdomslag)
4/ Beträffande ungdomslag för pojkar och flickor i
samma åldersklass gäller att högst fem spelare
från det ena laget får delta i det andra laget. Som
spelare i respektive lag räknas alla som deltagit i
detsamma de två senaste matcherna. För
föreningar som har mer än två lag i
åldersgruppen gäller att de högst får använda
fem spelare totalt, som räknas som spelare i
annat lag. (Gäller för spel i Halland).

RB 2 kap: § 22
Utlåning av amatör utan övergångsanmälan
Bestämmelsen kan endast tillämpas i, division 4
herrar och division 4 damer och lägre samt i kval
inom, distriktsserierna.

RB 2 kap: § 22
Utlåning av amatör utan övergångsanmälan
Bestämmelsen kan endast tillämpas i, division 4
Elit herrar och division 2 damer och lägre samt i
kval inom, distriktsserierna.

RB 2 kap: § 22. B, b3
b 3. Krav på samarbetsklubb och huvudklubb
Huvudklubben får inte delta i förbundsserie för
representationslag som administreras av SvFF. Av
detta följer att huvudklubben får spela som högst i
division 4, herrar och division 4, damer.

RB 2 kap: § 22. B, b3
b 3. Krav på samarbetsklubb och huvudklubb
Huvudklubben får inte delta i förbundsserie för
representationslag som administreras av SvFF. Av
detta följer att huvudklubben får spela som högst i
division 4, herrar och division 3 damer.

