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Övergång vid byte av studieförening för RIG- & NIU-elever
Denna blankett används vid alla byten av studieförening som sker efter 15 september elevens första år på
RIG/NIU. För registrering av studieförening i samband med skolstart ska normalt blanketten Registrering av
studieförening för RIG- & NIU-elever användas. Se information på den blanketten samt Tävlingsbestämmelserna
för mer information.
Vid byte av studieförening tillämpas samtliga ordinarie regler för övergång, t.ex. handläggningstid, karenstid,
avgifter och de tidsperioder när övergångar kan eller inte kan göras.
RIG-/NIU-instruktör ska alltid tillstyrka eller avstyrka övergången. Uppstår oenighet om en övergång som berör
RIG- eller NIU-elev kan SIBF ta hänsyn till instruktörens synpunkter vid ett avgörande.
RIG- & NIU-elever kan inte stå under avtal som direkt eller indirekt hindrar byte av studieförening under studietiden
och kan representera endast sin studieförening eller sitt moderdistrikt i all tävlingsverksamhet.
Se Tävlingsbestämmelserna Kap 3 §23 och Kap 2 §2 för mer information

Spelare/elev
Namn:
Datum:

Personnummer:

-


--

Elevens underskrift:……………………………………………………

Målsmans underskrift:……………………………………… & namnförtydligande…………………………………………
(gäller endast spelare under 18 år)

Från studieförening

Föreningsnr:

Föreningen accepterar övergången



-58

Förening: …………………………………….

Föreningen motsätter sig övergången



Nuvarande förening, underskrift:…………………………………… &
namnförtydligande:……………………………………
Datum:

--

Till studieförening
Huvudinstruktören:

Föreningsnr:


-58
Tel.nr dagtid

Förening: ……………………………………..

tillstyrker registreringen avstyrker registreringen, datum --

Instruktörens underskrift:……………………………………. & namnförtydligande:………………………………………..
Nya föreningen, underskrift:………………………………….. & namnförtydligande:………………………………………
Datum:

--

Tel.nr dagtid



Blanketten faxas till 08-82 22 14, mejlas till overgang@innebandy.se (PDF-format) eller skickas till SIBF, Box 1047,
171 21 Solna.
Övergångsavgiften är 500 kr för A-licensspelare och 100 kr för B-licensspelare födda 2001-2003. 0 kr för
spelare födda 2004 eller senare.
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Avgiften sätts in på SIBF:s plusgiro 25 70 76 – 0. Betalningen ska märkas med spelarens namn och tiosiffriga
personnummer samt nya föreningens föreningsnummer. Det är avsändaren som har bevisbördan gällande
betalningen. När pengarna har lämnat avsändarens konto anses denna vara betald.
Bevis för att betalningen är gjord t.ex. kassakvitto, plusgirots betalningsbekräftelse eller skärmbild på betalning
ska bifogas övergångsanmälan.
Övergångsamnälan behandlas endast när handlingarna är kompletta och inkomna till SIBF. Kompletta
handlingar är övergångsblankett påskriven av spelaren, moderföreningen och nya föreningen samt kopia på
betalningskvittens. Det åligger den nya föreningen att kontrollera om handlingarna är inkomna.
Se SIBF:s tävlingsbestämmelser kapitel 2 §2 för fullständiga övergångsbestämmelser.
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