2009-10-07

Övergångsanmälan
Hastighetsåkning

Inline

Short Track

Namn:

Personnummer:

Adress:

Telefon:
Underskrift:

Härmed vill jag meddela att jag har för avsikt att representera:
(Den nya föreningens namn)
Övergång för Hastighetsåkning och
Short Track gäller den 1 oktober
Övergång för Inline gäller
den 1 mars

Yttrande från moderförening datum: ………………………………………
Vi tillstyrker övergång för ovanstående
medlem:
Vi tillstyrker ej övergång för ovanstående
medlem:
Föreningens namn:
Underskrift:

Yttrande från den NYA föreningen datum: ……………………………….
Vi har inget att erinra mot att ovanstående
person representerar oss:
Föreningens namn:
Underskrift:

Svenska Skridskoförbundet
Idrottens Hus
114 73 Stockholm
Tel: 08-699 61 00
Fax: 08-699 61 84
E-post: sweskate@skridsko.rf.se

2009-10-07

UTDRAG UR SVENSKA SKRIDSKOFÖRBUNDETS
NATIONELLA TÄVLINGSREGLER
ÖVERGÅNG § 18 Representationsbestämmelser

1. Med tävlande förstås den som representerar en förening ansluten till SSF och som har licens för
denna förening. Tävlande får, under samma säsong, representera endast en förening inom varje
disciplin. Efter säsongens slut kan tävlande söka registrering för annan förening.
2. Tävlande skall, från och med det att han/hon fyller 15 år, inneha tävlingslicens för moderförening
för att få representera denna. Tävlande söker licens genom sin förening. Ansökan skall göras på
fastställt formulär och åtföljas av licensavgift. Utan hinder, av vad under punkt l föreskrivs, kan
tävlande som saknar licens, men deltar i tävling, i efterhand förklaras berättigad att tävla om han/hon
senast tredje dagen efter tävlingen betalar licensavgiften.
3. Utländsk tävlande får delta i, av förbundet sanktionerad, tävling sedan han/hon erhållit
tävlingslicens. Utländsk tävlande som varit stadigvarande bosatt i Sverige i minst ett år betraktas som
svensk tävlande. Tävlande som inte är svensk medborgare får ej representera förbundet i landskamper.
Utländsk löpare, som tillfälligt vistas i Sverige, kan om han/hon har tillstånd av sitt landsförbund,
delta i tävling i Sverige.
4. Tävlande som önskar övergår till ny förening skall på fastställd blankett, före den1 mars (inline)
respektive 1 oktober (hastighet och short track), till SSF insända övergångsanmälan. Övergången till
den nya föreningen är ej klar förrän skriftligt besked lämnats till föreningarna och den tävlande. Om,
vid anmälan om övergång, de båda föreningarna och den tävlande är överens och detta antecknas på
övergångshandlingen, äger den tävlande rätt att representera den nya föreningen från och med den dag
då meddelande härom erhållits från SSF.
5. Tävlande, som under en säsong, varken deltagit i tävling eller löst licens för en förening, anses
sakna moderförening och är omedelbart klar att representera förening för vilken han/hon sökt licens.
6. Tävlande som önskar övergår till utländsk förening, tillhörande förbund anslutet till ISU, skall före
den l oktober anmäla detta på vanlig övergångshandling till SSF. SSF utfärdar, om inget hinder
föreligger, transferhandling som översändes till den tävlandes nya landsförbund.
7. Skulle den tävlande inte ha inlämnat övergångshandling före angivet datum skall övergångsanmälan
användas och med erforderliga noteringar översändas till SSF som då tar ut en avgift om 100 kr för att
hantera ärendet. Skulle, vid övergång, de båda föreningarna inte vara överens om övergång, fattar
SSF beslut i ärendet sedan berörda föreningar hörts. Den tävlande skall, i sådant fall, personligen söka
dispens att få representera den nya föreningen.
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