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DISPENSANSÖKAN FÖR ÖVERÅRIG SPELARE 
 
Kontaktperson:__________________________ 
 
Tel dagtid:_______________________________ 
   
Dispensansökan för överåriga spelare behandlas av Tävlingskommittén (TK) som vanligtvis har möte 
var 14:e dag. Behandlingstiden, från det att korrekt ansökan har inkommit till Skånes IBF, kan därför 
vara upp till 3 veckor. Gällande ansökningar inkomna senast 15 september garanterar TK ett beslut 
innan seriestart. 
 
Ansökan är kostnadsfri. 
 
TK har möjlighet att bevilja dispens för överårig spelare i junior-/ungdomsserier enligt nedan.  
 
1. Dispenser kan endast sökas för spelare upp till och med 20 år. 
2. Dispens kan sökas en åldersklass under spelarens egen och spelaren får vara högst ett år äldre än 
avsedd åldersklass. Ansökan kan ske till och med 31 januari. Endast 1 dispens per spelare och tävling.  
3. Max två överåriga spelare får användas per pojkmatch samt matcher i Knatteligan. Max 3 överåriga 
spelare får användas per flickmatch. 
4. Om spelare med dispens deltar i match för annat lag än det lag dispensen avser är dispensen 
förverkad.  
 
Avsteg mot ovan kan göras om synnerliga skäl föreligger. T ex kan spel godkännas för ytterligare en (1) 
spelare än punkten 3 ovan angiver. TKs bedömning grundas i dessa fall främst på åldersstruktur samt 
vilken nivå berört lag ligger på rent utvecklingsmässigt. 

Härmed ansöker: 
 
____________________________________________ 
Förening 

 
_____________________________________           _____________________ 
Spelare 1    Personnummer  
 

_____________________________________           _____________________ 
Spelare 2    Personnummer  
 

_____________________________________           _____________________ 
Spelare 3    Personnummer  
 

_____________________________________           _____________________ 
Spelare 4    Personnummer   
 

_____________________________________           _____________________ 
Spelare 5    Personnummer  
 
 
För spel i vårt_______-lag 
 
________________________________________  
Underskrift av ansvarig 

 
____________________________________________ 
Namnförtydligande  
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Motivering till Dispensansökan:  

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
Blanketten mailas till peter.dahlberg@innebandy.se eller skickas brevledes 
till Skånes Innebandyförbund, Box 10063, 200 43 Malmö. 

mailto:peter.dahlberg@innebandy.se

