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Ändringar i kap. 2 Allmänna bestämmelser
Svenska Simförbundets styrelse har beslutat att göra ändringar i Stadgar och
tävlingsbestämmelser kap 2 Allmänna bestämmelser.
Ändringarna träder i kraft den 1 september 2019.

Enligt uppdrag
Mikael Jansson
Förbundschef

Bilaga:
Ändringar i kap. 2 Allmänna bestämmelser

Kursiv text i bilagan är kommentarer som inte ingår i regeltexten.

Tel: 010-476 53 00
Fax: 08-724 68 61
info@svensksimidrott.se

Org nr 80 20 02-9719
Bankgiro 168-8431
Plusgiro 5 24 94-2

Svensk Simidrott i samarbete med

Regeln är omskriven och förtydligad och har fått en ny uppställning. Det nya är
förtydliganden och kompletteringar i punkterna a)-c) samt en helt ny punkt d). Punkten d)
innebär att den simidrottare som tidigare, men inte under den senaste 24-månadersperioden,
deltagit i någon sanktionerad tävling representerande en svensk förening är fri att därefter
representera ny svensk förening utan krav på övergångsperiod eller avgift.
Att ha deltagit innebär naturligtvis att det registrerats resultat i en tävling eller deltagande i
en match men även att ha deltagit men blivit diskvalificerad. Dock räknas inte DNS/motsv.
som att ha deltagit. Den simidrottare som får resultat gjorda utomlands registrerade i
Tempus för sin svenska förening räknas i det här avseendet som att ha representerat sin
svenska förening.
För föreningsbyten gällande simidrotterna konstsim, simhopp, vattenpolo och öppet vatten
gäller tills vidare att den simidrottare som efter uppehåll i representationen enligt punkterna
c) eller d) därefter vill representera ny förening ska fylla i den nya blanketten ”Försäkran om
uppehåll i representation” och sända till SSF.
SSF avser att med början hösten 2019 skicka ut bevis per e-post på genomfört föreningsbyte
till den nya föreningens officiella e-postadress samt till av simidrottaren uppgiven epostadress. I ett senare skede är avsikten att alla simidrottare ska ha ett licensbevis med
licensnummer och föreningstillhörighet.
Eftersom antalet föreningsbyten under ett år, under iakttagande av dessa regler, numera inte
är begränsat saknar stycke fyra relevans och är därför borttaget.
206 Föreningsbyte
För simidrottare, som deltagit – representerande svensk förening – i av SSF sanktionerad
tävling, och som därefter önskar göra föreningsbyte gäller följande. För simidrottare enligt a)c) börjar övergångsperioden löpa från det att såväl blankett som i förekommande fall
registreringsavgift inkommit till SSF.
a) Simidrottare som under kalenderåret är högst 11 år och som deltagit i en
sanktionerad tävling under den senaste 12-månadersperioden.
- Anmälan på blanketten ”Anmälan om föreningsbyte”.
- Ingen registreringsavgift.
- Övergångsperiod 30 dagar, dock för vattenpolospelare 14 dagar.
b) Simidrottare som under kalenderåret är 12 år eller äldre och som deltagit i
en sanktionerad tävling under den senaste 12-månadersperioden.
- Anmälan på blanketten ”Anmälan om föreningsbyte”.
- Gällande registreringsavgift ska inbetalas.
- Övergångsperiod 30 dagar, dock för vattenpolospelare 14 dagar.
c) Simidrottare som under den senaste 24-månadersperioden, men inte under
den senaste 12-månadersperioden, deltagit i en sanktionerad tävling.
- Anmälan på blanketten ”Anmälan om föreningsbyte” (simning), alternativt
Anmälan på blanketten ”Försäkran om uppehåll i representation” (övriga
simidrotter).
- Ingen registreringsavgift.
- Övergångsperiod 7 dagar.
d) Simidrottare som tidigare, men inte under den senaste 24månadersperioden, deltagit i en sanktionerad tävling.
- Anmälan på blanketten ”Försäkran om uppehåll i representation”.

-

Ingen registreringsavgift.
Ingen övergångsperiod.

Under övergångsperioden representerar simidrottaren sin gamla förening i tävling m.m. Görs
anmälan om föreningsbyte under löpande övergångsperiod börjar ny period att löpa först
sedan den förra gått ut.
Vattenpolospelare får vid ändrad representation enligt punkterna a) och b) senare än tre
månader före första finalmatchen i ett nationellt mästerskap inte delta i den nya föreningens
representationslag i resterande sanktionerade matcher det spelåret.
Representation för utländsk förening inskränker inte rätten att representera svensk förening.

