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Ändring i kap. 2 Allmänna tävlingsbestämmelser
Styrelsen har beslutat att göra en ändring i Stadgar och tävlingsbestämmelser kap. 2
Allmänna tävlingsbestämmelser enligt bilaga.
Ändringen träder i kraft den 25 november.
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Svensk Simidrott i samarbete med

Det behövs ett förtydligande gällande simidrottare som vill representera ny förening efter ett
längre uppehåll, dvs de enligt punkt d). Punkterna a) till c) har alla en övergångsperiod som
tydliggör när start för ny förening kan ske. Motsvarande tydlighet införs nu för punkt d).
Blanketten ”Försäkran om uppehåll i representation” ska ha inkommit, per epost eller per
brev, till SSF senast en vardag innan representation (start) för ny förening kan ske.
Föreningsbytet registreras i SSF:s databas och ska på sikt även tillkännages under
Föreningsbyten i Tempus Open.
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. För simidrottare enligt d) ska blankett ha inkommit till
SSF senast en vardag innan representation för ny förening.
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 24-månadersperioden,
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.

