
  ANMÄLAN OM ÖVERGÅNG TILL ANNAN FÖRENING
           Användes för övergång vid tävlingsårsskifte (1 december)

     Idrottsman/kvinna som under helt tävlingsår (sammanhängande 12 månader, 1 december-30 november) vid
     minst ett tillfälle tävlat för en förening är i princip bunden till den föreningen under kommande år.      

     Idrottsman/kvinna som under helt tävlingsår inte tävlat alls i friidrott är däremot fri att under kommande 
     tävlingsår tävla för valfri förening.

     Övergång till annan förening skall normalt ske i samband med tävlingsårsskifte. Anmälan om övergång 
     skall göras på särskild blankett (=den här blanketten) som fullständigt ifylld skall insändas till SFIF 
     före den 15 oktober (dvs poststämplad senast den 14 oktober!)  

      OBS! Samtidigt med anmälan om övergång skall som information kopia skickas till  den tidigare föreningen

     Registreringsavgift (300 kr) inbetalas på SFIF:s postgiro 27 25-0 samtidigt med att anmälan insändes
     Om avgiften ej inkommit till SFIF före den 1 november ogiltigförklaras övergångshandlingen.
     Påminnelse om utebliven avgift görs ej.

      Aktiv som under kalenderår fyller högst 13 år kan 
     - utan särskild anmälan till eller registrering hos SFIF
     - fr o m den 1 december sådant år representera annan förening

     Övergång kan ske under löpande kalenderår under förutsättning att de två föreningarna är överens om
     övergången. För sådan övergång finns särskild blankett. Övergången blir giltig 1 månad efter det att     
     såväl fullständigt ifylld anmälan (underskriven av båda föreningarna och den aktive själv) som registrerings-
     avgift inkommit till SFIF. För övergångar under löpande år finns ingen åldersgräns utan alla önskade 
     föreningsbyten skall anmälas och registreras

 DEN TÄVLANDE ( V g texta!)
namn personnummer 

adress postnummer postadress

 TIDIGARE FÖRENING
tidigare förening telefon dagtid (även riktnummer)

adress postnummer postadress

 NY FÖRENING
ny förening telefon dagtid (även riktnummer)

adress postnummer postadress

  UNDERSKRIFT AV DEN TÄVLANDE
  Jag avser att i fortsättningen tävla i friidrott för ovanstående NYA förening

  namnteckning

  INSÄNDES TILL: Svenska Friidrottsförbundet, Box 11, 171 18 SOLNA
  OBS! Samtidigt insättes registreringsavgift 300 kronor på SFIF:s postgironummer: 27 25-0.
  Om avgift ej erlagts före den 1 november ogiltigförklaras övergångshandlingen

  INKOM SFIF:

     BESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGSBYTE 

INSÄNDES FÖRE DEN 15 OKTOBER TILL SFIF


