Anmälan om föreningsbyte
Spelarens namn:

Födelsedatum:

Adress:
Postnummer:

Postadress:

Tel bostad:

Tel arbete:

E-mail:

Övergång till ny förening:

Listning av spelare:

Fri spelare:

Undertecknad försäkrar att han/hon inte stå i skuld till den förening varifrån övergång skett, samt att
bestämmelserna för föreningsbyte har tagits del utav.
………………………………………………………………………
Ort

Datum

…………………………………………………………………………….
Underskrift

Namnförtydligande

Gamla föreningen:

………………………………………………………………………
Föreningsnamn

Övergången godkännes

………………………………………………………………………
Ort

Datum

…………………………………………………………………………….
Underskrift

Namnförtydligande

…………………………………………………………………………….
Befattning i föreningen

Nya föreningen:

………………………………………………………………………
Föreningsnamn

Övergången godkännes

………………………………………………………………………
Ort

Datum

…………………………………………………………………………….
Underskrift

Namnförtydligande

…………………………………………………………………………….
Befattning i föreningen

Bestämmelser för föreningsbyte finner ni på baksida. Blanketten skickas till båda föreningarna, samt till:

Svenska Squashförbundet, Bollspelsvägen 3, 216 25 MALMÖ
Tel: +46 70 555 1969 - e-mail: tt@squash.se
(Uppdaterad 2019-05-22)

Bestämmelser för föreningsbyte i Svenska Squashförbundet
Regler för föreningsbyte
En spelare får i endast representera en förening
under en och samma tävlingssäsong. Säsongen,
eller spelåret, omfattar tiden 1 juli tom 30 juni.
Föreningsbyte före den 1 juni
Ansökan om ändring av klubbtillhörighet skall vara
Svenska Squashförbundet tillhanda före den 1 juni.
För att kunna neka övergång före den 1 juni måste
spelarens moderklubb kunna påvisa att spelaren ej
uppfyllt sina skyldigheter. (Oreglerade skulder,
skriftliga avtal eller dylikt)
Föreningsbyte före den 1 september.
Under perioden 1 juni -1 september kan dock
övergången ske om båda klubbarna är överens. För
att neka övergång under denna period behöver
moderklubben inte ange några skäl.
Hur gör man?
Använd aktuell blankett för föreningsbyte. Korrekt
ifylld skickas den till moderföreningen (gamla
klubben) med kopia till Svenska Squashförbundet.
Den nya klubben skall godkänna övergången.
Moderföreningen skall sedan inom 14 dagar
meddela om den av något skäl inte godkänner till
föreningsbytet. En kopia på detta meddelande skall
även gå till Svenska Squashförbundet. Om
moderföreningen ej svarar inom angiven tid så
registreras spelaren för den nya klubben.
Ej haft licens säsongen innan
Om spelaren inte haft licens säsongen innan kan
denne börja spela för den nya klubben så snart som
moderföreningen godkänt övergången. I detta fall
skall övergångsanmälan skickas till moderförening
(gamla klubb) samtidigt som kopia skickas till
förbundet.
Moderföreningen skall sedan inom 14 dagar
meddela om den av något skäl inte godkänner till
föreningsbytet. En kopia på detta meddelande skall
även gå till Svenska Squashförbundet. Om
moderföreningen ej svarar inom angiven tid så
registreras spelaren för den nya klubben.
Aldrig haft licens
Om en spelare aldrig tidigare haft licens så är det
bara att lösa en sådan och omgående börja spela för
en klubb. OBS! Särskilda regler gäller för
seriespelet – Elit- & A klassade spelare som en
klubb avser använda i seriesystemet skall vara
listade före den 1 september.
Tävlingskommittén har möjlighet att besluta
undantag från övergångsbestämmelserna under
speciella omständigheter för spelare som är lägre än
A-klass.

(Uppdaterad 2019-05-22)

Flyttning
Spelare, som under innevarande säsong flyttat från
en ort till annan, kan få tillstånd att byta förening.
Sådan framställning skall göras av spelaren och får
endast bifallas under förutsättning att densamma är
åtföljd av intyg att spelaren permanent flyttat till
den nya orten. Det klart framgå av intyget att
flyttningen inte på något sätt är att hänföra till
tävlings- eller träningsverksamheten inom
squashen.
Spelare inte vet vilken ny förening han/hon skall
representera, kan begära utträde ur den gamla
föreningen (kryssa för rutan fri spelare.) Blanketten
skall vara undertecknad av moderföreningen och
spelaren. Spelaren kan då vid ett senare tillfälle
under innevarande säsong begära att få representera
en ny förening.
För att övergången skall godkännas måste moderföreningen lämna sitt samtycke. Moderföreningen
har att lämna svar senast 14 dagar efter
avsändningsdagen, i annat fall godkänns
föreningsbytet. Anmärkning: Spelare, som med
stöd av ovanstående undantagsbestämmelser kan
tävla för flera föreningar, har dock inte rätt att i
samma tävling representera mer än en av dem. I
detta sammanhang betraktas hela det Nationella
Seriesystemet som en enda tävling. I sådant fall
måste spelaren vara registrerad för den nya
föreningen senast före näst sista seriehelgen.
Lista damer
Damer kan representera två klubbar, en klubb för
individuellt spel och en annan klubb för seriespel.
Förutsättningen för detta är att klubben inte har
något damlag. En enskild klubb får högst lista två
damspelare. Listningen måste ske senast den 31
augusti.
Utländsk spelare utan giltigt
uppehållstillstånd
Utländsk spelare som inte är stadigvarande bosatt i
Sverige samt saknar giltigt uppehålls- och/eller
arbetstillstånd får spela i alla divisioner. Spelaren
måste vara registrerad för den svenska klubben före
den 1 september. Högst två spelare per kön kan
listas. Det finns inget formulär för denna listning
utan klubben ska årligen skicka en bekräftelse där
det framgår att spelaren har godkänt listningen.
Juniorer under 15 år
Juniorer under 15 år kan fritt byta förening under en
säsong. Anmälan om föreningsbyte behandlas inom
14 dagar av Svenska Squashförbundet och under
denna period representerar spelaren fortfarande sin
tidigare förening.

