Skriv ut formulär

ANMÄLAN OM FÖRENINGSBYTE
Insändes till
results@svensksimidrott.se (i pdf-fil), fax 08-724 68 61
Svenska Simförbundet, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm
V g texta
Namn

Personnummer

Bostadsadress

Postnr

Mobil

Licensnummer

Postadress

E-postadress (simidrottaren underrättas via e-post om något saknas för föreningsbytet)

Nuvarande förening

Distrikt

Ny förening

Distrikt

I fortsättningen kommer jag i simidrott
simning
vattenpolo
konstsim
simhopp
öppet vatten
att representera ovanstående nya förening (kryssa i den/de simidrotter som föreningsbytet avser, se § 207)
Underskrift av den tävlande

Underskrift av vårdnadshavare (om den tävlande är omyndig)

.......................................................................................................
namnteckning

........................................................................................................
namnteckning
Underskrift av den nya föreningen

.......................................................................................................
namnförtydligande, (texta)
Ifylles av Svenska Simförbundet
Representationen för den nya föreningen har giltighet fr o m

........................................................................................................
namnteckning ordf/sekr/verksamhetsansvarig i föreningen

........................................................................................................
namnförtydligande, (texta)

.......................................................................................................
Handläggare...................................................................................

Rutiner
Blanketten ska fyllas i fullständigt och undertecknas av den tävlande personligen, av vårdnadshavare om denne är
omyndig och av representant för den nya föreningen. Som föreningsrepresentant godkänns endast föreningens/
simsektionens ordförande, sekreterare eller verksamhetsansvarig.
Ofullständigt ifylld blankett återsänds till simidrottaren för komplettering och återsändning till SSF innan registrering

Föreningsbyte 20140127.PM6.5

sker.
Registreringsavgift om 400 kr sätts in på Simförbundets plusgiro 5 24 94 - 2 om simidrottaren under det kalenderår som
anmälan görs är 12 år eller äldre och tävlat/registrerat resultat i Octo den senaste 12-månadersperioden.
Vid betalning av registreringsavgiften uppges simidrottarens licens-ID och namn. Samtidigt som registreringsavgiften
betalas sänds också ifylld blankett till Svenska Simförbundet. Föreningsbytet kan då registreras och presenteras i SSF:s
hemsida/Octo Open (www.octoopen.se). Övergångstiden 30 dagar räknas från det att både ifylld blankett inkommit och
betalning registrerats.
Ingen registreringsavgift om 400 kr tas ut om simidrottaren är under 12 år det kalenderår då anmälan om förenings
byte görs. Registreringsavgiften tas heller inte ut om simidrottaren ej tävlat den senaste 12 månaders perioden.Övergångstiden är 7 dagar räknat från det att ifylld blankett inkommit till Svenska Simförbundet. I övrigt se regel 206 på nästa sida.

Har komplett begäran om föreningsbyte inkommit till Svenska Simförbundet och om registreringsavgift
krävs, som har registrerats på Simförbundets plusgiro 5 24 94-2, så administreras föreningsbytet i Octo
inom de tre närmast följande vardagarna. När simidrottaren är tävlingsklar för den nya föreningen kan
kontrolleras i www.octoopen.se under "pågående föreningsbyten".

206 Föreningsbyte
Simidrottare, som önskar representera ny förening, ansluten till SSF, i simidrott, och som under det kalenderår anmälan görs är 12 år eller äldre, ska på blanketten ”Anmälan om föreningsbyte” göra anmälan om
önskad representation. Representation för den nya föreningen får ske först 30 dagar efter det att både
blanketten inkommit och gällande registreringsavgift för föreningsbyte inbetalts till SSF.
I följande fall uttas ingen registreringsavgift och övergångsperioden börjar löpa från den dag blanketten
”Anmälan om föreningsbyte” inkommit till SSF:
a) simidrottare, som under det kalenderår anmälan görs är under 12 år. Övergångsperiod: 30 dagar.
b) simidrottare, som tidigare genom medlemskap i förening ansluten till SSF kunnat representera sådan
förening i tävling i simidrott och som inte deltagit i någon tävling under den senaste 12-månadersperioden.
Övergångsperiod: 7 dagar.
Under övergångsperioden representerar simidrottaren sin gamla förening i tävling m.m.
För vattenpolospelare gäller som övergångsperiod 14 dagar i stället för 30 dagar.
Görs anmälan om föreningsbyte under löpande övergångsperiod börjar ny period att löpa först sedan den
förra gått ut.
Simidrottare får under kalenderår delta i samtliga av SSF sanktionerade mästerskap.
Representation för utländsk förening inskränker inte rätten att representera svensk förening.

207 Representation för flera föreningar
Simidrottare, som önskar tävla i mer än en simidrott, får efter anmälan till SSF, representera olika föreningar
i skilda simidrotter. Representationsbestämmelserna enl regel 206 gäller varje simidrott för sig.

