Representationsbestämmelser 2022 Dalarna

2 kap. – Särskilda bestämmelser om amatörspelare
1§

Förutsättningar för amatörövergång
Amatör får övergå mellan föreningar under eller utanför frimånaden, enligt vad
som närmare föreskrivs nedan.
För barn- och ungdomsspelare gäller, istället för vad som följer av första
stycket, att spelare t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 14 år får övergå till
annan förening vid valfritt tillfälle under säsong utan lämnande förenings
godkännande. I övrigt tillämpas för sådan spelare vad som föreskrivs i 1 kap. 5
§ andra stycket.

2§

Frimånadsövergång
Amatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan
förening under frimånaden. Detta inkluderar övergång från amatör till att även
fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive från
avtalslös professionell till att bli amatör.

3§

Övergång utanför frimånad
Om berörda föreningar är överens får amatör övergå till annan förening utanför
frimånaden. Detta inkluderar övergångar där spelare förblir amatör även i den
nya föreningen, där professionell spelare blir amatör i den nya föreningen samt i
samband med återgång till amatörstatus.

4§

Ogiltig begränsning av frimånadsövergång
Avtalsvillkor som begränsar en amatörs rätt att byta förening inom frimånaden
är ogiltigt.

5§

Registrering vid övergång utanför frimånad
Om övergångsanmälan för amatör görs utanför frimånaden och den lämnande
föreningen inte har lämnat sitt godkännande registreras spelaren, och blir
spelklar, för sin nya förening den 15 november.
På ansökan från spelare får TK meddela undantag från första stycket om
övergång sker till följd av att spelaren flyttat på grund av skäl som inte relaterar
till spelarens utövande av fotboll samt att det även i övrigt föreligger särskilda
skäl för undantag. Om TK inte meddelat beslut inom fyra dagar från den dag då
övergångsanmälan inkom till SvFF ska spelaren, om ansökan bifalls, förklaras
omedelbart spelklar för den nya föreningen.
Spelare som meddelats undantag enligt andra stycket, får inte övergå till
ytterligare förening förrän tidigast nästföljande frimånad. Om det finns särskilda
skäl får dock TK, på ansökan av spelaren, medge tidigare övergång.

6§

Återgång till amatörstatus
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Spelare som har registrerats som professionell och som ska genomföra en
amatörövergång kan inte återfå sin amatörstatus förrän efter 30 dagar fr.o.m.
den dag spelaren spelade sin senaste bindande match som professionell.
Spelklarhet utfärdas av SvFF på den dag som skriftligen begärs av föreningen.
Spelarens nya förening ansvarar för att spelaren inte deltar före den tidpunkt
som föreskrivs i första stycket.
Professionell spelare återfår automatiskt amatörstatus 12 månader från dagen
då spelarens senaste spelaravtal upphörde.
7§

Föreningssamarbete i distriktsserier
SDF har rätt att beträffande distriktsserier, inom det egna distriktet eller i
samarbete med annat distrikt, besluta om kompletterande bestämmelser
avseende föreningssamarbete inom ramen för tävlingsverksamheten.

Spelare som under innevarande säsong deltagit för förening i lag som deltar i
Allsvenskan – div. 3, herrar, samt OBOS Damallsvenskan – div. 1, damer, får inte
representera annan förening med stöd av bestämmelser enligt föregående
stycke.
Föreningssamarbete enligt första stycket får inte omfatta spelare från förening
som är medlem i annat nationsförbund. På skriftlig ansökan från berörd förening
har TK dock rätt att bevilja sådant samarbete. Spelare registrerad i annan
förening får inte heller genom föreningssamarbete användas av förening som
ålagts förbud att registrera nya spelare under den tid sådant förbud löper.
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
Farmarklubbar:
Avtal skall tecknas mellan föreningarna enligt de bestämmelser som Styrelsen
fastlagt. Farmarklubbsavtal kan tecknas både inom dam- och herrfotbollen.
Amatörlån utan övergångsanmälan:
En förening har möjlighet att låna amatörspelare från annan förening Sådant lån
kräver dels moderföreningens skriftliga medgivande och Dalarnas FF:s tillstånd,
samt i förekommande fall, annat distrikts tillstånd, dels att spelaren innehar
dubbel bosättning på inte pendlingsbart avstånd.
Spelaren kan under samma tidsperiod representera båda föreningarna samt, i
förekommande fall, föreningarnas huvudklubbar eller farmarklubbar.
Lånad spelare kan delta i seriespel och eventuellt kvalspel, dock inte i serie eller
kvaltävling där den utlånande föreningen deltar.
OBS! Spelare är spelklar för den lånande föreningen från det datum som
Dalarnas FF lämnat tillstånd.
För att spelaren skall få delta i den lånande föreningens representationslag i
resterande tävlingsmatcher krävs att Dalarnas FF:s tillstånd har lämnats senast
den 31 augusti innevarande säsong.
Framställan om lån sker till Dalarnas FF på föreskrivet sätt och mot en av
Dalarnas FF:s styrelse fastställd avgift.
OBS!
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Se RB Kap 3 § 14 att professionella damspelare i Förbundserierna har möjlighet
att i ett föreningssamarbete även delta i division 2 damer.

