MEDDELANDE om Internationell Vänskapsmatch och Turnering 2021
Sänds till: Örebro Läns Fotbollförbund, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro
E-Post till:
kansli@olff.se

Senast 1 månad före vänskapsmatchen eller turneringen spelas

1. VÄNSKAPSMATCH INOM SVERIGE
Förening: ___________________________
Vårt lag _________spelar mot ____________________
Spelort och datum: ______________________
Motståndarlagets hemland: _________________________________
2. VÄNSKAPSMATCH UTANFÖR SVERIGE
Förening: ___________________________
Vårt lag _________spelar mot ____________________
Spelort och datum: ______________________
Motståndarlagets hemland: _________________________________
3. DELTAGANDE I INTERNATIONELL TURNERING UTANFÖR SVERIGE
Förening: ___________________________________
Lag: __________
Turneringens namn: ___________________________
Datum och Land: _____________________________
För Föreningen:
________________
Ort

Meddelande mottaget av ÖLFF:
___________
Datum

________________
Ort

___________
Datum

_____________________________
Underskrift

________________________________
Underskrift

_____________________________
Namnförtydligande

________________________________
Namnförtydligande

OBS! Ingen kostnad för detta Meddelande

TB
3 kap. – Förenings egen match eller tävling
7 § Internationella tävlingar och träningsmatcher
Förening som i Sverige ska spela träningsmatch mot utländsk förening måste informera sitt
SDF, och i förekommande fall annat berört SDF, om matchdag, spelort och avsparkstid senast
en månad före matchdag.
Förening som avser att i Sverige anordna tävling eller träningsmatch med deltagande av
utländsk förening ska inhämta sitt SDF:s tillstånd senast en månad innan den första planerade
matchen.
Vid tävling enligt andra stycket ska tillståndsansökan åtföljas av en förteckning över
deltagande lag och av tävlingens föreskrifter på engelska. SDF ska, via SvFF, vidarebefordra
sådan ansökan till UEFA eller FIFA för godkännande. Vad som angetts ovan i detta stycke
gäller inte om tävlingen endast avser europeiska föreningar, omfattar högst åtta lag, avser
spelare som högst fyllt 16 år och pågår högst sju dagar.
Berört SDF har rätt att ställa upp särskilda villkor för internationell träningsmatch eller tävling
i Sverige samt får, om särskilda skäl föreligger, neka förening att delta i sådan match eller
tävling.
Särskilda villkor kan gälla enligt FIFA:s och UEFA:s bestämmelser vid tävling och
träningsmatch med deltagande av utländsk förening. När i sådana fall två eller flera utländska
föreningar avser att spela tävling eller träningsmatch mot varandra i Sverige behandlar SvFF
tillståndsansökan med stöd av FIFA:s bestämmelser. SvFF har rätt att i enlighet med FIFA:s
bestämmelser upprätta villkor och ta ut avgift för tillståndet.
Arrangerande förening ansvarar för att ge in en skriftlig rapport till berört SDF om det
förekommit händelser, där utländsk förening varit inblandade, vilka kan föranleda
bestraffning eller annan åtgärd. SDF:et ska vidarebefordra rapporten till SvFF, som tillskriver
berörd förenings fotbollförbund.
Förening som avser att delta i internationell tävling eller träningsmatch utomlands ska
meddela detta till sitt SDF senast en månad före tävlingens första match. SDF får, om
särskilda skäl föreligger, neka förening att delta i internationell tävling utomlands. Särskilda
villkor kan gälla enligt FIFA:s och UEFA:s bestämmelser för deltagande vid tävling och
träningsmatch utomlands.
Förening som avser att delta i internationell tävling eller träningsmatch utomlands ska
meddela detta till ÖLFF senast en månad före tävlingens första match. ÖLFF kan, om
särskilda skäl föreligger, neka förening att delta i internationell tävling utomlands. Blanketten
Meddelande om Internationell match gäller.

