Till samtliga föreningar

Rutiner för spelarregistret
Ungdomsregistrering 12-14 år
Spelare som är 12-14 år registreras direkt av föreningarna i licenssystemet FOGIS
eller hos licensavdelningen på Svenska Fotbollförbundet.
För alla spelare yngre än licensålder (15 år) gäller oförändrade övergångsbestämmelser d.v.s. rätt att byta förening inför ny speltermin utan särskilt
övergångsförfarande.
Föreningen ska, innan ungdomsregisteringen inhämta spelarens och dennes
vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren
samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelar-registret. Intyget,
som gäller t.o.m. det år spelaren fyller 14 år, ska förvaras hos föreningen och ska på
anmodan kunna uppvisas för SvFF.
Obs! Om spelaren lämnar föreningen ska han/hon strykas ur registret av föreningen
varpå en eventuellt ny förening kan ungdomsregistrera spelaren. Historiken kommer
att finnas kvar för att kunna fastställa vilka föreningar som varit delaktiga i spelarens
fotbollsmässiga utbildning.

Förstagångslicensiering från 15 år
Föreningen ska, innan förstagångslicensiering inhämta spelarens och, om spelaren är
under 18 år, dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera
spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i
spelarregistret. Intyget förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas
för SvFF.
Obs! Spelare som varit ungdomsregistrerade i föreningen (12-14 år) blir inte
automatiskt licensierade i föreningen. Dock krävs nytt licensintyg från 15 år för att
licensieringen ska vara giltig. Om spelaren lämnar föreningen innan
förstagångslicensieringen ska han/hon strykas ur registret av föreningen varpå en
eventuellt ny förening kan förstagångslicensiera spelaren. Historiken kommer att
finnas kvar för att kunna fastställa vilka föreningar som varit delaktiga i spelarens
fotbollsmässiga utbildning.
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
Tävlingsenheten

Registrering av fotbollspelare och/ eller futsalspelare 12-14 år
INTYG för registrering
Detta intyg har den……/…… 200…. undertecknats av spelaren, spelarens vårdnadshavare
och föreningen.
Jag ..…………………...…………………../……………………..-…………. Godkänner att
spelarens namn

personnummer

Föreningen ....…………………………………………………/………………… registrerar
föreningens namn

föreningsnummer

mig som fotbollsspelare ………(markera med X)
mig som futsalspelare

………(markera med X)

i enlighet med vad som skrivs i Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser.
Spelaren och spelarens vårdnadshavare samtycker till att SvFF, inom ramen för sitt
verksamhetsområde, publicerar namnet i olika media oavsett framställningsform.
Jag godkänner samtidigt att mina personuppgifter får införas i Svenska Fotbollförbundets
spelarregister.
……………………………………………….
spelarens underskrift

…………………………………………………
föreningens underskrift

I ovanstående intygande om rätt för föreningen att registrera spelaren instämmer jag/vi i
egenskap av spelarens vårdnadshavare.
……………………………………………….
vårdnadshavarens underskrift

……………………………………………….
namnförtydligande

………………………………………………….
vårdnadshavarens underskrift

………………………………………………….
namnförtydligande

Intyget ska förvaras hos föreningen och, vid anmodan, omgående kunna uppvisas
för Svenska Fotbollförbundet eller berört distriktsförbund.

