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 Representationen för den nya föreningen har giltighet fr o m 

 .......................................................................................................

 Handläggare...................................................................................

ANMÄLAN OM FÖRENINGSBYTE
Används av alla simidrottare som ska byta enl regel 206 a) och 206 b) samt av simmare (inkl masterssimmare) 
som ska byta enligt regel 206 c). Övriga ska i stället använda blanketten "Försäkran om uppehåll i representa-
tion".
Skriv helst ut skuggade fält på dator, annars texta
Namn        Personnummer                Licensnummer

Bostadsadress       Postnr         Postadress

Nuvarande förening               Distrikt

I fortsättningen kommer jag i simidrott        simning         vattenpolo          konstsim            simhopp          öppet vatten                                             
att representera ovanstående nya förening (kryssa i den/de simidrotter som föreningsbytet avser, se regel 207)

 Underskrift av den tävlande                                                                   Underskrift av vårdnadshavare (om den tävlande är omyndig)

   namnförtydligande, (texta)

 Underskrift av den nya föreningen               Ifylles av Svenska Simförbundet

 namnteckning ordf/sekr/verksamhetsansvarig i föreningen 
  

  ..............................................................................................................................................

Ny förening               Distrikt
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Blanketten ska fyllas i fullständigt och undertecknas av simidrottaren personligen, av vårdnadshavare om simidrottaren är 
omyndig samt av representant för den nya föreningen. Som föreningsrepresentant godkänns endast föreningens/  
simsektionens ordförande, sekreterare eller verksamhetsansvarig.
En simidrottare kan representera olika föreningar i olika simidrotter. Regel 206 gäller varje simidrott för sig. 
För de som gör föreningsbyte enligt regel 206 b) sätts registreringsavgiften 400 kr in på Svenska Simförbundets plusgiro 
5 24 94-2. Vid betalning måste simidrottarens licensnummer och namn uppges. Övergångsperioden börjar löpa när både 
fulluständigt ifylld blankett och i förekommande fall registreringsavgift inkommit till Svenska Simförbundet. Ofullständigt ifylld 
blankett  skickas åter för komplettering. 
Föreningsbyten administreras i simdatabasen Tempus, se publika siten www.tempusopen. Ett licensbevis skickas till uppgi-
ven e-postadress och föreningsbytet visas i Tempus Open under "Pågående föreningsbyten". 

  
 
 
 

  ..............................................................................................................................................

    namnteckning

 ..............................................................................................................................................
namnförtydligande, (texta) 

 ..............................................................................................................................................
   namnteckning  

 Mobil        E-postadress (simidrottaren underrättas via e-post om något saknas för föreningsbytet) 

Insändes till
results@svensksimidrott.se (i pdf-fi l)
Svenska Simförbundet, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm



206 Föreningsbyte
För simidrottare, som deltagit – representerande svensk förening – i av SSF sanktionerad tävling, och 
som därefter önskar göra föreningsbyte gäller följande. För simidrottare enligt a)-c) börjar övergångs-
perioden löpa från det att såväl blankett som i förekommande fall registreringsavgift inkommit till 
SSF.
a)      Simidrottare som under kalenderåret är högst 11 år och som deltagit i en sanktionerad tävling    
         under den senaste 12-månadersperioden.
         • Anmälan på blanketten ”Anmälan om föreningsbyte”.
         • Ingen registreringsavgift.
         • Övergångsperiod 30 dagar, dock för vattenpolospelare 14 dagar.

b)      Simidrottare som under kalenderåret är 12 år eller äldre och som deltagit i en sanktionerad täv-   
         ling under den senaste 12-månadersperioden.
         • Anmälan på blanketten ”Anmälan om föreningsbyte”.
         • Gällande registreringsavgift ska inbetalas.
         • Övergångsperiod 30 dagar, dock för vattenpolospelare 14 dagar.

c)      Simidrottare som under den senaste 24-månadersperioden, men inte under den senaste 12-måna       
         dersperioden, deltagit i en sanktionerad tävling.
         • Anmälan på blanketten ”Anmälan om föreningsbyte” (simning), alternativt Anmälan på blan-  
             ketten ”Försäkran om uppehåll i representation” (övriga simidrotter).
         • Ingen registreringsavgift.
         • Övergångsperiod 7 dagar.

d)      Simidrottare som tidigare, men inte under den senaste 24-månadersperioden, deltagit i en sank  
         tionerad tävling.
         • Anmälan på blanketten ”Försäkran om uppehåll i representation”.
         • Ingen registreringsavgift.
         • Ingen övergångsperiod.

Under övergångsperioden representerar simidrottaren sin gamla förening i tävling m.m. Görs anmälan 
om föreningsbyte under löpande övergångsperiod börjar ny period att löpa först sedan den förra gått 
ut.

Vattenpolospelare får vid ändrad representation enligt punkterna a) och b) senare än tre månader före 
första fi nalmatchen i ett nationellt mästerskap inte delta i den nya föreningens representationslag i 
resterande sanktionerade matcher det spelåret.

Representation för utländsk förening inskränker inte rätten att representera svensk förening.

207 Representation för fl era föreningar
Simidrottare, som önskar tävla i mer än en simidrott, får efter anmälan till SSF, representera olika 
föreningar i skilda simidrotter. Representationsbestämmelserna enl regel 206 gäller varje simidrott för 
sig.
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