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Temporära tävlingsbestämmelser med anledning av covid-19 
Fastställda av Förbundsstyrelsen den 2 december 2020.  
 
Dessa temporära bestämmelser omfattar de tävlingar som av SIBFs: Tävlingsutskott (TU) 
alternativt SDF:s Tävlingskommitte (TK) beslutas förlängas till maj-juni 2021. 
 
Kap 2, § 13 Samarbetsavtal 

• Samarbetsavtal kan tecknas fr o m 1 juli t o m 31 januari och gäller från datum för 
SIBF:s godkännande t o m 30 juni innevarande spelår. 1 juli återgår spelarna till 
moderföreningen. 

• Moderföreningen ansvarar för alla övergångar för sina licenserade spelare både till 
och från föreningen. Övergångar kan ej ske under perioden 1 mars till 30 juni. 
Spelaren ska vara spelklar den 28 februari. 
 

Förlängningen av samarbetsavtal från 30 april till 30 juni ska göras utifrån en av TU 
upprättad arbetsordning. 
 
TU:s arbetsordning (fastställd 7 januari 2021): 
Förlängning av samarbetsavtal från 30 april till 30 juni sker automatiskt om inte parterna 
meddelar annat till TU senast den 31 januari 2021. 
 
 
Kap 2, § 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 juni innevarande spelår. Återgång till moderförening sker per 
automatik vid utgång av slutdatum utan administration för föreningarna. 
 

Förlängningen av utlåningsavtal från 30 april till 30 juni ska göras utifrån en av TU 
upprättad arbetsordning. 
 
TU:s arbetsordning (fastställd 7 januari 2021): 
Förlängning av utlåningsavtal från 30 april till 30 juni sker automatiskt om inte parterna 
meddelar annat till TU senast den 31 januari 2021. 
 
 
Kap 2, § 15 Dubbel licens 

• Avtal för dubbel licens kan tecknas t.o.m. 31 januari och upphör den 30 juni. En 
förening kan avbryta två (2) dubbla licenser och kan då med en (1) dags karens 
registrera nya dubbla licenser t.o.m. 31 januari. 

• Fr.o.m. den 1 april kan en spelare med dubbel licens enbart delta i ett av 
representationslagen, det lag som spelaren först representerar i tävlingsmatch 
fr.o.m. den 1 april. 

Förlängningen av avtal för dubbel licens från 30 april till 30 juni ska göras utifrån en av TU 
upprättad arbetsordning. I och med sådan förlängning kan spelare fram till 31 mars 
representera båda föreningarna. Fr.o.m. den 1 april kan spelare enbart delta i ett av 
representationslagen. 
 
TU:s arbetsordning (fastställd 7 januari 2021): 
Förlängning av avtal för dubbel licens från 30 april till 30 juni sker automatiskt om inte 
parterna meddelar annat till TU senast den 31 januari 2021. 
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