
 
 

Reviderade förslag till Tävlingskongressen 18 april 2021 angående regelverk som 
omfattas av omformuleringar av A- och B-licensdefinitionerna  

Förbundsstyrelsen (FS) har av de förmöten som föregått Tävlingskongressen uppmärksammats på 
att förslagen i kapitel 2 §13, samt kapitel 2 §§ 1a, 9, 14, 15, och kapitel 3 § 9 och kapitel 4 § 8a är felaktigt 
formulerade.  De angivna åldrarna ska motsvara 16 år eller äldre respektive 15 år eller yngre det år då 
spelåret inleds. 

Till Tävlingskongressen ska i stället dessa nya förslag, FS förslag nytt, nedan presenteras. 

Förslag § 10.3 Nya regler  

Kap 2 Representationsbestämmelser 

 

 

Förslag § 10.2 Förändringar av befintliga regelverk 

Kapitel 2 Representationsbestämmelser 

Nuvarande lydelse FS förslag FS förslag nytt 

§13 Samarbetsavtal 

2 st. Samarbetsavtal gäller 
samtliga licenserade spelare i 
föreningen. Förening som 
verkar under ett 
samarbetsavtal ska bestå av 
minst tio (10) stycken A-
licensierade spelare. 
Spelarlicensen tillhör under 
samarbetsavtalstiden 
moderföreningen. 

§13 Samarbetsavtal 

2 st. Samarbetsavtal gäller 
samtliga licenserade spelare i 
föreningen. Förening som 
verkar under ett 
samarbetsavtal ska bestå av 
minst tio (10) stycken spelare 
som är 16 år eller äldre, då 
spelåret inleds. 
Spelarlicensen tillhör under 
samarbetsavtalstiden 
moderföreningen. 

§13 Samarbetsavtal 

2 st. Samarbetsavtal gäller 
samtliga licenserade spelare i 
föreningen. Förening som 
verkar under ett 
samarbetsavtal ska bestå av 
minst tio (10) stycken spelare 
som fyller minst 16 år samma 
år som spelåret inleds.  
Spelarlicensen tillhör under 
samarbetsavtalstiden 
moderföreningen. 

Nuvarande lydelse FS förslag FS förslag nytt 

§1 a 1 st. Ungdomsspelare i 
seniorlag  

Förening får inte använda B-
licensierade spelare i 
tävlingsmatch för seniorlag. SDF 
har rätt att i lokala 
förutsättningar föreskriva annan 
ordning i distriktstävlingarna. 
Dispens ska vara individuell, vara 
behovsprövad och gälla för 
spelare som är ett år yngre än A-
licens. 

 

§1 a. 1-2 st. Ungdomsspelare i 
seniorlag 

Förening får inte använda 
spelare som är under 16 år då 
spelåret inleds i 
tävlingsmatch för seniorlag.  
SDF har rätt att bevilja dispens 
som är individuell och 
behovsprövad för spelare som 
är 15 år då spelåret inleds. 

§1 a. 1-2 st. Ungdomsspelare i 
seniorlag 

Förening får endast använda 
spelare som fyller minst 16 år 
samma år som spelåret 
inleds i tävlingsmatch  
för seniorlag. 
SDF har rätt att bevilja dispens 
som är individuell och 
behovsprövad för spelare som 
fyller 15 år samma år  
som spelåret inleds för spel i 
tävlingsmatcher för seniorlag.  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse FS förslag FS förslag nytt 

§9 Övergång under pågående 
spelår 

2 st. För övergång beviljad 
efter 31 januari får spelare inte 
delta i den nya föreningens 
serie-, kval- eller 
slutspelsmatcher eller tävling 
arrangerad av SDF/SIBF. 
Dispens kan medges för 
spelare med B-licens som p g a 
flytt byter till en förening i ett 
annat SDF. 

§9 Övergång under pågående 
spelår 

2 st. För övergång beviljad  
efter 31 januari får spelare inte 
delta i den nya föreningens 
serie-, kval- eller 
slutspelsmatcher eller tävling 
arrangerad av SDF/SIBF. 
Dispens kan medges för 
spelare som är under 16 år då 
spelåret inleds som p g a flytt 
byter till en förening i ett annat 
SDF. 

§9 Övergång under pågående 
spelår 

2 st.  För övergång beviljad 
efter 31 januari får spelare inte 
delta i den nya föreningens 
serie-, kval- eller 
slutspelsmatcher eller tävling 
arrangerad av SDF/SIBF. 
Dispens kan medges för 
spelare som fyller 15 år samma 
år som spelåret inleds eller 
yngre som p g a flytt byter till 
en förening i ett annat SDF. 

Nuvarande lydelse FS förslag FS förslag nytt 

§14 Utlåningsavtal 

Förening kan under perioden 
16 augusti t o m 31 januari 
teckna utlåningsavtal för fem 
(5) spelare med A-licens per 
representationslag. Utlåningen 
ska vara tidsbestämd till 31 
januari alternativt 30 april 
innevarande spelår. Återgång 
till moderförening sker per 
automatik vid utgång av 
slutdatum utan administration 
för föreningarna. 

 

§14 Utlåningsavtal 

Förening kan under perioden 
16 augusti t o m 31 januari 
teckna utlåningsavtal för fem 
(5) spelare, som är 16 år eller 
äldre, då spelåret inleds, per 
representationslag. Utlåningen 
ska vara tidsbestämd till 31 
januari alternativt 30 april 
innevarande spelår. Återgång 
till moderförening sker per 
automatik vid utgång av 
slutdatum utan administration 
för föreningarna. 

§14 Utlåningsavtal 

Förening kan under perioden 
16 augusti t o m 31 januari 
teckna utlåningsavtal för fem 
(5) spelare, som fyller minst 16 
år samma år som spelåret 
inleds per representationslag. 
Utlåningen ska vara 
tidsbestämd till 31 januari 
alternativt 30 april innevarande 
spelår. Återgång till 
moderförening sker per 
automatik vid utgång av 
slutdatum utan administration 
för föreningarna. 



 
 

 

Kapitel 3 Tävlingens genomförande 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse FS förslag FS förslag nytt 

§15 Dubbel licens 

1 st. En förening har 
möjlighet att registrera fem 
(5) spelare som har A-licens 
och som är högst 22 år när 
spelåret börjar för dubbel 
licens med föreningar i högre 
divisioner. En förening har 
möjlighet att ta emot fem (5) 
spelare med dubbel licens. 
Två föreningar kan ha ett 
maximalt utbyte om totalt 
två spelare med dubbel licens 
med varandra. 

§15 Dubbel licens 

1 st. En förening har 
möjlighet att registrera fem 
(5) spelare som är minst 16 år 
eller som är högst 22 år, då 
spelåret inleds, för dubbel 
licens med föreningar i högre 
divisioner. En förening har 
möjlighet att ta emot fem (5) 
spelare med dubbel licens. 
Två föreningar kan ha ett 
maximalt utbyte om totalt 
två spelare med dubbel licens 
med varandra. 
 

§15 Dubbel licens 

1 st. En förening har 
möjlighet att registrera fem 
(5) spelare som fyller minst 
16 år samma år som 
spelåret inleds eller som är 
högst 22 år, då spelåret 
inleds, för dubbel licens 
med föreningar i högre 
divisioner. En förening har 
möjlighet att ta emot fem 
(5) spelare med dubbel 
licens. Två föreningar kan ha 
ett maximalt utbyte om 
totalt två spelare med 
dubbel licens med varandra. 

Nuvarande lydelse FS förslag FS förslag nytt 

§9 Könsdispens 

Spelare kan söka dispens för 
spel i flick-/damserier och 
pojk-/herrserier hos 
tävlingsstyrelsen.  

Vid B-licens ska i möjligaste 
mån dispens medges. 

Beviljade individuella 
distriktsdispenser överförs ej 
till förbunds- eller 
internationella tävlingar.  

SDF har rätt att fastställa 
särskilda bestämmelser för 
distriktsserierna. (ändr. 2018) 

§3 c. Könsdispens 

Spelare kan söka dispens för 
spel i flick-/damserier och 
pojk-/herrserier hos 
tävlingsstyrelsen.  

För spelare 15 år och yngre 
ska i möjligaste mån dispens 
medges. 

Beviljade individuella 
distriktsdispenser överförs ej 
till förbunds- eller 
internationella tävlingar.  

 

§3 c. Könsdispens 

Spelare kan söka dispens för 
spel i flick-/damserier och 
pojk-/herrserier hos 
tävlingsstyrelsen.  

För spelare som fyller 15 år 
samma år som spelåret 
inleds eller yngre ska i 
möjligaste mån dispens 
medges. 

Beviljade individuella 
distriktsdispenser överförs ej 
till förbunds- eller 
internationella tävlingar.  



 
 

Kapitel 4 Matchens genomförande 

 

Nuvarande lydelse FS förslag 

§8 a. Skyddsglasögon 

Spelare som deltar i tävling 
avsedd för åldersklass* röd, 16 
år eller yngre, ska bära 
godkända skyddsglasögon.  

Spelare med särskilda skäl 
omfattas av en generell 
dispens från detta krav. 

Särskilda skäl anses som: 

- Medicinska skäl (synfel som 
korrigeras med glasögon). 
(ändr. 2018) 

*Samtliga spelare i klasserna 
grön, blå och röd eller 
motsvarande, ska bära 
skyddsglasögon vid match. 
Detta gäller oavsett 
spelarens födelseår. 

Glasögonkravet gäller 
exempelvis i Distriktslags-SM 
16 år samt P16 SM (USM). 
Glasögonkravet gäller inte i 
exempelvis JAS eller 
Damer/Herrar div 3. 

Grön klass 0-9 år  
Blå Klass 9-12 år 
Röd klass 12-16 år 

§8 a. Skyddsglasögon 

Spelare som deltar i tävling 
avsedd för spelare som är 16 
år eller yngre, ska bära 
godkända skyddsglasögon 
oavsett spelarens 
ålder. Spelare 16 år eller yngre 
som deltar i tävling 
för juniorer eller 
seniorer omfattas inte av 
kravet.  
 
Spelare med särskilda 
skäl omfattas av en 
generell dispens från 
detta krav.  

 Särskilda skäl anses som: 

- Medicinska skäl (synfel som 
korrigeras med glasögon). 


