Göteborg 2022 03 09
UTLÅTANDE FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN ANGÅENDE INLÄMNAD MOTION TILL
ORDFÖRANDEKONFERENSEN 2022
Spelarförflyttningar mellan division lag och representationslag i samma förening.
Bakgrund
Regelverket för spelarflyttar, inom en och samma förening, som det är skrivet idag begränsar spelarnas
rörelseutrymme. Idag så får en spelare som står registrerad på ett matchprotokoll i A-laget stå över två (2)
matcher i den högre serien innan spelaren är tillgänglig i den lägre divisionen.
Det innebär att dagens regelverk inte enbart drabbar individen utan även föreningens ambition att utveckla
spelare. I ett Samarbetsavtal som tecknats mellan två föreningar så måste en spelare som går neråt i
seriesystemet stå över en (1) match i laget i den högre serien innan han blir spelklar i den lägre serien.
Regelverket i västsvenska kräver att en spelare som går neråt i seriesystemet står över två (2) matcher.
Förslag till beslut
Förslag till nya regler avseende antal matcher spelare ska står över vid spelar flytt inom förening Floda IBK
föreslår att en spelare som deltagit i match och som går neråt i seriesystemet står över en (1) match i laget i
den högre serien innan han blir spelklar i den lägre serien.
Deltagit är lika med att spelaren varit noterad i matchprotokollet. Senaste match är lika med den match i
seriespelet som spelats närmast före aktuell match för Lag 2.
Floda IBK yrkar därmed: att västsvenska i sina tävlingsbestämmelser tillåter att spelare som går neråt i
seriesystemet står över en (1) match i laget i den högre serien innan han blir spelklar i den lägre serien.
FS yrkar bifall på motionen
Göteborg den 09 mars 2022
Hans Westerlind
Tävlingsordförande i förbundsstyrelsen
UTLÅTANDE FRÅN FS PÅ MOTION FRÅN Floda IBK gällande förändring i regler spelarförflyttningar mellan
representationslagen och divisionslagen för spelare.
FS yrkar bifall till motionen med tillägg att inte göra några skillnader gällande spelarens serietillhörighet om hen
spelar i förbundsserierna eller distriktsserierna. Inga förflyttningar kommer att vara tillåtet efter den 31/1 dock
kan målvakten alltid avancera uppåt i systemet efter detta datum.
FS förslag på förändring i lokala föreskrifterna:
Spelare som gör spelarförflyttning neråt i systemet. Ex från Div. 4 till Div. 5.
Spelarförflyttningar inom förening.
I serier där två lag från samma förening deltar får inga spelarförflyttningar ske mellan de berörda lagen.
Spelare som gör spelarförflyttning neråt i systemet. Ex från Div. 4 till Div. 5.
Spelarförflyttning görs genom att ej delta i två ordinarie seriematcher för det högre rankade laget. Att delta är
lika med att spelaren ej varit noterad i matchprotokollet för det högre rankade laget.
Match 2 skall vara påbörjad innan spelaren räknas som spelklar för de lägre rankade laget.
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Undantag från ovan regel gäller för: målvakter som ej deltagit i matchspel i högre serie men varit uppsatta på
matchprotokollet. I detta fall har målvakten ingen karens och kan göra fri förflyttning nedåt i systemet. Efter
den 31 januari får endast målvaktsförflyttningar uppåt i systemet göras.
Bryter man från ovanstående regler ska spelaren betraktas som okvalificerad spelare enligt SIBF; s
tävlingsbestämmelser tävlingsföreskrifter.
Detta system är självreglerande och föreningar som misstänker avsteg av från reglerna skall rapportera detta
till distriktsförbundet.
Distriktsförbundet kan även på egen inrådan starta en utredning.
Spelare som deltar i divisionslag har rätt att delta i andra serier såsom reservserier, juniorserier och dyligt.
Det är föreningens ansvar att innan match se till att spelaren tillhör rätt lag i det administrationssystem som
förbundet erbjuder.
Obegränsat antal spelarförflyttningar kan göras mellan lagen fram t.o.m. den 31 januari.
Efter den 31 januari får endast spelarförflyttningar uppåt i systemet göras.
En spelarförflyttning nedåt i systemet kan dock påbörjas innan den 31 januari och verkställas efter den 1
februari enligt gällande regler för spelarförflyttningar.
Exempel:
Spelare (Bosse) spelar match med det högre rankade laget den 31 januari.
Bosse står sedan över de två följande matcherna för laget i samma seriematch 1 den 4 februari och match 2
den 10 februari.
Efter detta kan spelarförflyttningen verkställas.
Ny Text:
1.1 Fler seniorlag divisionslag i samma förening
En förening kan anmäla hur många seniorlag de vill. En förenings olika lag kan dock inte spela i samma
serie, och ett lag 2 (till exempel) kan inte spela högre än lag 1.
1.2 Lag 2 divisionslag kan inte heller erbjudas plats i distriktets högsta serier.
Om lag ett skulle åka ur till exempel division 3, och lag 2 vinna division 4, kan inte lagen byta plats med
varandra. I detta fall åker båda lagen ur.
Om en förening har två lag i lägsta serien får inte spelare gå emellan lagen utan trupperna måste låsas. Om
till exempel en förening har ett lag i division 4 herrar och två lag i division 5 herrar så får båda lagen i
division 5 använda sig av 2+1-regeln men det måste vara olika spelare och de måste gå ner i samma lag
nästa gång.
1.3 Spelar flytt mellan Lag 1 och Lag 2 eller Lag 2 och Lag 3 (2+1-regeln)
För föreningar som har två eller flera lag gäller följande för flytt av spelare mellan högre och lägre lag: Det
är tillåtet att från föregående match i den högre serien använda två utespelare och en målvakt i den lägre
serien.
Det är endast spelare som står med på protokollet från föregående match som räknas. Om spelare inte
stått med på protokollet i den högre serien är den fri att spela i den lägre serien.
Det är inte tillåtet att gå direkt från lag 1 till lag 3. Från lägre lag till högre är det fritt att gå när som helst.
Inga förflyttningar nedåt i systemet får ske efter den 31/1. En spelarförflyttning nedåt i systemet kan dock
påbörjas innan den 31 januari och verkställas efter den 1 februari enligt gällande regler för
spelarförflyttningar.
En spelarförflyttning nedåt i systemet kan dock påbörjas innan den 31 januari och verkställas efter den 1
februari enligt gällande regler för spelarförflyttningar.
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