REGISTRERING/UNGDOMSREGISTRERING AV ASYLSÖKANDE Futsal
Denna blankett avser registrering och ungdomsregistrering av asylsökande.
Registrering är möjlig om spelaren aldrig tidigare varit registrerad för någon förening någonstans i världen.
Registrering är också möjlig om spelaren är eller har varit registrerad för annan förening, svensk eller utländsk, men där spelaren
inte deltagit i tävlingsmatch under de senaste 30 månaderna. För spelare som senast tillhört svensk förening gäller i tillägg till
ovan att spelaren ska ha tillhört sin senaste förening under en sammanhängande tid om minst 30 månader.
Ungdomsregistrering är möjlig i samtliga fall där spelaren saknar tidigare förening, eller där senaste föreningen är en svensk
förening. Dock har förening att förhålla sig till de i Representationsbestämmelserna föreskrivna begränsningarna gällande
spelterminer. Ungdomsregistrering av spelare som tillhört utländsk förening är möjlig för spelare upp t.o.m. 9 års ålder.
Förening intygar med sin underskrift på denna blankett att något av ovanstående är tillämpbart för aktuell spelare.
För registrering av spelare tillhörande svensk förening används, från 1 april det år spelaren fyller 15 år, tillämpbar nationell
övergångsanmälan i blankettform. För registrering av spelare tillhörande utländsk förening används, från det att spelaren fyllt 10
år, blanketten Ansökan om speltillstånd. Blanketterna finns att rekvirera hos ert distriktsförbund eller av Svenska
Fotbollförbundet.
Enligt Svenska Fotbollförbundets Representationsbestämmelserna måste alla spelare vara registrerade från och med 1 april det
kalenderår spelaren fyller 12 år för att få spela tävlingsmatcher. Första gången spelaren ska registreras måste spelaren och
spelarens vårdnadshavare skriva under ett intyg som ger föreningen rätt att ansöka om registrering för spelaren. Förening intygar
med sin underskrift på denna blankett att ett sådant intyg inhämtats.
Alla spelare får ungdomsregisteras i FOGIS t.o.m. 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år. En spelare får endast vara
registrerad som fotbollsspelare för en förening vid varje enskilt tillfälle. Förening ska före registrering inhämta spelarens skriftliga
medgivande. Medgivandet ska, för att vara giltigt, också innehålla vårdnadshavares underskrift. Förening intygar med sin
underskrift på denna blankett att ett sådant intyg inhämtats.

Föreningens namn:
Föreningsnummer:

-

1

5
Plats för kopia av
LMA-kort*

Spelarens namn:
Spelarens födelsedata:

OBS! Kontrollera giltighet!

Föreningens underskrift:
Telefonnummer dagtid:
Blanketten skickas via mejl alternativt via ordinarie postgång till Svenska
Fotbollförbundet för registrering. Registrering görs snarast möjligt efter ankomst,
vilket normalt innebär inom 1-3 arbetsdagar. Registreringen är kostnadsfri och
omfattas (utöver handläggningstiden) inte av någon karenstid.

*En tillfällig handling med
foto som visar att innehavaren
är asylsökande i Sverige.
Utfärdas av Migrationsverket.

Kontrollera noggrant att blanketten är korrekt ifylld samt att kopia på giltigt LMA-kort bifogats. Vänligen notera att
meddelande om genomförd registrering endast sker i form av att spelaren läggs till i föreningens spelarförteckning i
FOGIS.
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
Box 1216
171 23 Solna
E-post: transfer@svenskfotboll.se
Telefon: 08-735 95 80

Svenska Fotbollförbundet

