
 

UTLÅNING AV AMATÖR MED DUBBEL BOSÄTTNING  
I enlighet med Svenska FF:s och Göteborgs FF:s Representationsbestämmelser (RB) ansöker härmed 
nedanstående föreningar om utlåning av amatör med s.k. dubbel bosättning.  
 

SPELAREN  
Namn:………………………………………………………  Personnummer:…………………………………. 
 

Datum:……/……..20…….. Ort:…………………………  Underskrift:……………………………………… 

 

LÅNANDE FÖRENING  
Föreningsnamn:…………………………………………………………. Föreningsnr.: …………………...-15  
 

SDF- (distrikt) tillhörighet:………………………………………………………………………………………  
 

Datum:……/……..20…….. Ort:…………………………  Underskrift:……………………………………… 
                                                                                                  (av föreningen utsedd person)  
Namnförtydligande:……………………………………… 

 

MODER FÖRENING  
Föreningsnamn:…………………………………………………………. Föreningsnr.: …………………...-15  
 

SDF- (distrikt) tillhörighet:………………………………………………………………………………………  
 

Datum:……/……..20…….. Ort:…………………………  Underskrift:……………………………………… 
                                                                                                  (av föreningen utsedd person)  
Namnförtydligande:……………………………………… 

 
Spelaren och berörda föreningar har genom att underteckna denna ansökan bekräftat att de tagit 
del av och förstått innebörden av bestämmelsen (se sida 2). Blanketten kan scannas (e-post) eller 

sändas per post till och mellan distriktsförbunden (SDF). 

 
AVTALSTID  
Denna överenskommelse ska gälla till och med 20____ - ____ - ____ (som längst 14  november 
innevarande år) och träder i kraft då lånande förenings distrikt lämnat sin skriftliga tillstyrkan.  
 
Orsak till ansökan om utlåning (sätt x i tillämplig ruta):  
 

❑ Spelarens arbete  ❑ Spelarens studier  ❑ Annan orsak (anges på raden nedan)  

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
HANDLÄGGNING SDF  

 

1. Ankom moderföreningens SDF  
 

Datum:……../…….. 20…… 
 

Betalning inkom:……../…….. 20…… 
 

Handläggare:…………………………. 
 

 

❑ Bifaller  
 

❑ Avstyrker  
 

Datum: ……../…….. 20…….  

Motivering (endast vid 
avstyrkan)  

 

2. Ankom lånande förenings SDF  
 

Datum: ……../…….. 20…….  
 

Handläggare:…………………………. 
 

  

❑ Godkänner  ❑ Avslår 
 
 

Datum: ……../…….. 20……. 

Motivering (endast vid avslag)  

 

3. Beslut (ifylles av lånande förenings SDF)  
 

Spelklarhet för spelaren utfärdas fr.o.m.: ………. / ………. 20 ……….  
 



 

 

Göteborgs FF:s lokala Representationsbestämmelser  
 

Utlåning av amatör utan övergångsanmälan  
En förening har möjlighet att låna amatörspelare från annan förening. Sådant lån kräver dels 
moderföreningens skriftliga medgivande och eget SDF:s samt, i förekommande fall, annat SDF:s 
tillstånd, dels att spelaren innehar dubbel bosättning på inte pendlingsbart avstånd.  
 

Spelaren kan under samma tidsperiod representera båda föreningar samt, i förekommande fall, 
föreningarnas huvudklubbar eller farmarklubbar.  
 

Utlåningen avslutas automatiskt den 14 november innevarande säsong.  
 

Bestämmelsen kan endast tillämpas i, och i kval inom SDF-serier och DM. Spelare tillhörande förening 
som deltar i förbundsserierna har rätt att utlånas så länge spelaren inte deltar i representationslaget 
eller lag som deltar i SEF:s Folksam U21-serie. Deltar spelaren vid ett senare tillfälle i sådant lag 
avslutas utlåningen automatiskt. Förening ansvarar för att omedelbart meddela berörda SDF att detta 
inträffat.  
 

Lånad spelare kan delta i seriespel och eventuellt kvalspel, dock inte i serie eller kvaltävling där den 
utlånande föreningen deltar.  
 

Spelare är spelklar för den lånande föreningen från det datum denna förenings SDF lämnat tillstånd.  
 

För att spelare ska få delta i den lånande föreningens representationslag i resterande tävlingsmatcher 
krävs att SDF:s tillstånd har lämnats senast den 4 september innevarande säsong.  
 

 

Förutsättningar för att utlåning kan beviljas  
Grundförutsättningen för beviljande av utlåning är att spelaren, temporärt eller stadigvarande, är 
bosatt på annan ort än där spelaren är folkbokförd. Orsak till en dubbel bosättning kan bland annat 
vara studier eller arbete på annan plats än hemorten. Vidare ska den dubbla bosättningen inte vara på 
pendlingsbart avstånd. Begreppet inte pendlingsbart avstånd ska bedömas från fall till fall med 
utgångspunkt i sträcka, transportmöjligheter och ekonomiska förutsättningar för möjlig resa.  
 

Avgift  
För utlåning av amatörspelare med dubbel bosättning utgår en administrativ avgift om 250 kr, 
att betalas av den lånande föreningen till moderföreningens SDF. Avgiften skall vara betald innan 
ansökan behandlas, och betalas till bankgiro 312-4336. 
 

Handläggning  
1. Lånande förening inbetalar den administrativa avgiften om 250 kr och skickar efter undertecknande 
av spelaren och moderföreningen in ansökan till moderföreningens SDF. I ansökan ska skäl för 
utlåning framgå.  
2. Efter det att den administrativa avgiften inbetalats till moderföreningens SDF, bifaller eller 
avstyrker detta SDF ansökan till den lånande föreningens SDF.  
3. Den lånande föreningens SDF godkänner eller avslår ansökan med beaktande av moderföreningens 

SDF:s utlåtande och omständigheterna i det enskilda fallet. Avslås ansökan ska skäl för detta uppges 

och ansökan returneras till den lånande föreningen. Godkänns ansökan ska spelklarhet omedelbart 

meddelas och de berörda parterna informeras om saken. 

 

 


