Bilaga 1. Representantskapet 2021-12-16
Till: Samtliga föreningar
----------------------------------

Seriesammansättning Div. 4-5 herrar samt Div. 2 damer 2022
Div. 4 Herrar (13 lag)
Adolfsbergs IK
FC Örebro Nordic
FK Bosna 92
Hidingsta IK
IFK Hallsberg
IFK Örebro
IK Sturehov
Latorps IF
Mariebergs IK
Nora BK
Scandinavian FC Örebro
Vretstorps IF
Örebro SK Söder

Div. 5 Herrar (12 lag)
FK Örebro
Frövi IK
Glanshammars IF
HOIF
Hovsta IF
IFK Askersund
IFK Lindesberg
Lekebergs IF
Lillån FK
Sköllersta IF
SMÅ IF
Stene IF

SERIESAMMANSÄTTNING DIV 2 SVEALAND 2021
Administrerande distrikt 2021
Västra Svealand Adm: Värmland
IK Brage
Kvarnsvedens IK
Degerfors IF
Hertzöga BK 2
Lysviks IF
Norrstrands IF
Torsby IF
Västanfors IF FK
IK Sturehov
Rynninge IK

Fr 3
Fr 3

Fr 1

Dalarna
Dalarna
Värmland
Värmland
Värmland
Värmland
Värmland
Västmanland
Örebro
Örebro

Östra Svealand Adm: Gotland
Dalhems IF
FC Djursholm
IFK Stocksund
Hanvikens SK
Mälarhöjdens IK
Segeltorps IF
Värmdö IF
Älta IF
IK Viljan Strängnäs
Telge United FF

Fr 1
Fr 3
Fr 3
Fr 1

Fr 1

Gotland
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Södermanland
Södermanland

Mellersta Svealand Adm: Uppland
Avesta AIK
Fr 1
Dalarna
Enköping SK UK
Uppland
Gimo IF FK
Fr 3
Uppland
Östervåla IF
Uppland
Bele Barkarby IF
Stockholm
Råsunda IS
Stockholm
Hällbybrunns IF
Fr 3
Södermanland
Norrby SK
Fr 3
Västmanland
IFK Västerås FK
Fr 1
Västmanland
Västerås SK FK
Fr 3
Västmanland

Övriga herr- och damserier föreslås beslutas av ÖLFF då anmälningstiden är
senarelagda enligt gällande bestämmelser.

Kompletterande tävlingsregler för Svealands
distriktsövergripande serier för division 2 damer 2022
Fastställda vid berört SDF:s representantskapsmöte
2021-12-16 Örebro Läns Fotbollförbund

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2022 (TB 2022)
Eventuell justering skall göras om SvFF:s representantskapsmöte 2021-11-26
beslutar om ändringar/nyheter som kan påverka dessa tävlingsregler.

Begrepp
Farmarklubbsavtal
Samarbetsavtal mellan två föreningar där en förening är huvudklubb (deltar i
division 2) och en förening är farmarklubb (deltar i eget SDF:s seriespel)

2 Kap Tävlingens genomförande
7.4 §

Priser i tävlingar
Segrande förening i respektive seriegrupp tilldelas ett föreningspris.

9§

Sammansättning distriktsserierna
Seriesammansättningen av 3 serier med 10 lag vardera beslutas av
respektive SDF:s beslutande organ efter ett på Svealandsdistriktens
höstkonferens 2021 överenskommet förslag.

Notera:
division 1 där antal lag går från 72 lag till 42 lag som även påverkar underliggande
serier innebär att antalet nedflyttade lag från division 1 till division 2
kommer att bli flera och tvångsnedflyttade lag från division 2 till division 3.
För att minska effekten av tvångsnedflyttade lag samt att göra skillnad mellan
div 2 och division 3 ändras antalet lag i division 2 säsongen 2023 till 36 lag, 3 x 12 lag.
Upp- och nedflyttning
Uppflyttning till division 1

3 uppgångar fördelas så att seriesegrarna flyttas upp till division 1.
Anmärkning:
Förenings lag 2 kan inte uppflyttas till division 1. Blir ett sådant lag
seriesegrare i sin serie ersätts laget av bästa behöriga lag i samma serie.
Detsamma gäller om lag avstår uppflyttning.
Om huvudklubb i ett farmarklubbsavtal uppflyttas till division 1 upphör
avtalet med omedelbar verkan oavsett vad som berört SDF föreskriver.
Uppflyttning till division 2
8 uppgångar fördelas så att Stockholm/Gotland har 2 uppgångar och
övriga distrikt 1 uppgång vardera.
Om två eller fler SDF har gemensamt seriespel i division 3 behåller
respektive SDF sin uppgång om inte berörda SDF bestämmer annat.

Om föranmält uppflyttat lag från division 3 avstår sin plats före innan
definitiv seriesammansättning beslutats garanteras varje SDF sin
berättigade uppflyttningsplats till division 2. Laget som ersätter skall dock
ha deltagit i division 3 föregående säsong.
Nedflyttning till division 3
För att bereda plats för nedflyttade lag från division 1 och uppflyttade lag
från division 3 nedflyttas erforderligt antal lag från division 2, dock minst
2 lag i varje serie. Övriga eventuellt nedflyttade lag fördelas jämnt mellan
serierna sett till placering räknat från plats 8 och uppåt. Eventuellt lag som
utgått räknas som nedflyttat lag i berörd serie.
Vid ojämnt antal nedflyttade lag (delat på 3 serier) särskiljs lagen på
berörd placering i alla serier enligt de bestämmelser som gäller för
placering i serie (poäng, målskillnad, gjorda respektive insläppta mål) i
förhållande till antalet spelade matcher i respektive serie. Kan nedflyttning
ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av ett icke berört SDF som
Tävlingsgruppen utser.
Anmärkning:
Alla nedflyttade lag utöver 6 st (2 st per serie) räknas som tvångsnedflyttade
lag. Förenings lag 2 som tvångsnedflyttas till division 3 p.g.a. serietillhörighet
för föreningens A-lag 2022 räknas som nedflyttat lag i berörd serie.
12 §

Anmälan av lag till tävling
Preliminär anmälan görs till eget distrikt senast det datum som Tävlingsgruppen
meddelar inför varje spelår. Distrikten vidarebefordrar lagen till Tävlingsgruppen
för vidare handläggning. Slutlig anmälan sker via Fogis efter att inbjudan
kommit från administrerande distrikt när seriesammansättningen är fastställd.
Förenings lag 2 och Huvudklubb i ett farmarklubbsavtal får delta.

13 §

Serieavgift
Serieavgiften är 3 900 kr och faktureras av administrerande distrikt när
seriesammansättningen är fastställd. Serieavgiften fördelas så att
administrerande SDF erhåller 2 600 kr (2/3) och deltagande lags distrikt
erhåller 1 300 kr (1/3).

15 §

Kombinerade lag
Kombinerade lag får inte delta

19 §

Spelordning
Upprättas av administrerande distrikt

20 §

Avsparkstid m.m.
Administrerande SDF får, exempelvis vid extraordinära omständigheter,
varöver föreningen inte råder, medge ändrad matchdag (eller
avsparkstid) på grund av omständighet som kommit till arrangerande
eller gästande förenings kännedom efter spelordnings fastställande.
Förening, vars spelare utsetts att delta i av SvFF eller SDF anordnad
landskamp respektive distriktsmatch eller förberedelser till sådan match
kan, om kollision uppstår, få tävlingsmatch flyttad. Framställning om
ändrad speldag ska ha inkommit till administrerande SDF inom fyra
dagar från det att spelaren mottagit kallelsen.

Följande gäller vid kollision med landskamp.

-

Match får alltid flyttas om en spelare kallas till A-, U- och F 19landslaget
Vid spelares deltagande i övriga landslag ska match inte flyttas
såvida det inte finns synnerliga skäl.
Om utländska spelare kallas till annat nationsförbunds landslag ska
match inte flyttas.

Om landslag kvalificerat sig till internationellt slutspel får SvFF:s TK, på
begäran av berörda föreningar, besluta om undantag från vad som angetts
ovan under förutsättning att sådan flytt inte stör spelordningen i övrigt.
Om det finns särskilda skäl får administrerande SDF besluta att godkänna
byte av hemma-bortamatch.
Framställning om ändrad speldag och avsparkstid ska via e-post eller brev
tillställas administrerande SDF senast fyra dagar före fastställd speldag.
Framställan skall innehålla:

-

orsak till önskad ändring
den andra berörda föreningens skriftliga medgivande.

För sent inkommen ansökan om matchändring beaktas inte såvida inte
särskilda skäl föreligger. Se vidare förutsättningar under Kap 2 § 21.
21 §

Ansökan om ändrad avsparkstid
Vid matchändring efter att spelprogrammet har fastställts skall den förening
som initierat ändringen betala en administrativ avgift på 1 000 kronor.
Tävlingsstyrelsen kan om särskilda skäl föreligger befria föreningen från
avgift. Som särskilda skäl betraktas i första hand händelser som inte
föreningen kan påverka eller inte borde ha känt till när spelprogrammet
fastställdes.
Matchändring kan inte ske senare än 24 timmar före fastställd matchstart.
I de fall matchändring sker utan att Tävlingsstyrelsen beviljat matchändringen
kommer en avgift på 2 000 kronor debiteras hemmalaget.

22 §

Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o
Förening vars lag utgår ur tävlingen skall anmäla detta till tävlingsstyrelsen
som fastställer följderna för tävlingen. Lagets matcher ska ogiltigförklaras
och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad
ska annulleras. Förening vars lag utgår ur seriespelet får utöver detta
ådömas en särskild avgift enligt Kap 2 § 30.
Förening som efter beslutad seriesammansättning utgår eller utesluts
ur tävlingen skall till sitt eget distrikt betala en avgift som motsvarar
serieavgiften.
Förening som ersätter utgått eller uteslutet lag skall inte betala
serieavgift.Förening vars lag lämnar w.o. utesluts ur tävlingen. Uteslutet
lags matcher skall ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens
erövrade poäng och målskillnad ska annulleras.
Om det finns särskilda skäl till följd av omständigheter varöver föreningen
inte råder, får dock beslutas att laget fortsatt ska delta i tävlingen.
Det lag som lämnat w.o. ska i förevarande fall dömas som förlorande lag
i den aktuella matchen med målskillnaden 0-3. Samtliga matcher efter
w.o.-matchen ska därvid spelas.

25 §

Uteslutning eller förenings utträde ur serie
Vid beslut om serietillhörighet kommande spelår hos SDF skall inplacering
ske i högst division 3.

29 §

Vakanstillsättning
Division 1
Administreras av SvFF. Från division 2 Svealand kan bara lag som placerat
sig på plats 6 eller högre erhålla vakans i division 1.
Division 2
Före seriesammansättningen:
Tillsätts i första hand av bästa tvångsnedflyttade lag från division 2
föregående säsong.
Tillsätts i andra hand i enlighet med den turordning som redovisas i
”Vakanstillsättning div 2 damer”.
Notera här att Stockholm/Gotland räknas som ett distrikt.
Anmärkning:
Notera i Kap 2 § 9 vad som gäller om föranmält uppflyttat lag från division 3
avstår sin plats.
Efter beslutad seriesammansättning:
Tillsätts i första hand av berört distrikt.
Tillsätts i andra hand av lag från övriga distrikt som har lag i berörd serie.
Är det fler än två distrikt som berörs gäller turordningen i ”Vakanstillsättning
div 2 damer ”. Notera här att Stockholm/Gotland räknas som ett distrikt.
I tredje hand gäller turordningen i ” Vakanstillsättning div 2 damer.
Inga vakanser tillsätts senare än 30 dagar före seriestart i berörd serie.
Administrerande distrikt kan göra undantag från denna tidsgräns om vakansen
enligt gällande turordningen kan ersättas av annat lag från distrikt som redan
har lag i berörd serie.

30 §

Ersättning gällande resekostnader
Förening som utesluts eller utgår ur tävlingen får åläggas att ersätta övriga
lag i samma seriegrupp för resekostnader i samband med matcher mot det
uteslutna laget eller det lag som utgått ur tävlingen.
Administrerande SDF i berörd serie prövar ärende enligt första stycket.
Framställning ska göras till berört SDF senast den 30 november innevarande
kalenderår.

31 §

Ersättning gällande extra kostnader
I enlighet med TB 2022

4 Kap Genomförande av match
§3

Spelares behörighet att delta i match
Inget krav på spelarlegitimation finns.

5§

Ersättare och avbytare
Högst fem avbytare får antecknas på spelarförteckningen. Samtliga
avbytare får bytas in under match. Utbytt spelare får återinträda i spelet.
Byte av spelare sker genom flygande byte.
Notera: Avbytare har deltagit i matchen oavsett om spelaren bytts in
eller inte.

6§

Spelarförteckning (domarrapport)
Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn samt
personnummer eller i förekommande fall födelsedatum ska av vardera
lagansvarig upprättas på särskilt fastställt formulär, vilket hämtas från
FOGIS. Detta formulär utgör tillika domarrapport.
Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och funktion på de
personer, varav högst 5 ledare och 16 spelare, som får finnas i det tekniska
området. Om lagledare, tränare eller annan lagansvarig avser att antecknas
som spelare, ska vederbörande inte vara antecknad samtidigt under
rubriken ledare. Uppenbart skrivfel på spelarförteckningen medför inte att
spelaren är obehörig.
Respektive lag ska senast 45 minuter före avspark överlämna spelar
-förteckningen till domaren. Föreningen är ansvarig för de ifyllda uppgifterna.
Tillägg eller byte av namn får inte göras efter det att spelarförteckningarna
lämnats till domaren, såvida inte domaren beslutar att det finns särskilda
skäl för undantag.
Spelare som antecknats på spelarförteckningen ska närvara i det tekniska
området, såvida domaren inte beslutar att det finns särskilda skäl för undantag.
Se även TB Kap 4 § 15 (tekniska området)
Formuläret ska vara undertecknat av för laget ansvarig person.
Efter matchens slut och efter domarens noteringar skall matchrapporten av
domaren inom 6 timmar registreras via domarinloggning i FOGIS.
Originalrapporten ligger till grund för matchfakta av olika slag såsom resultat,
utvisningar, varningar m.m.
Det är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom ramen för FOGIS,
förvissa sig om innehållet i inrapporterade domarrapporter. Förening har
rätt att inom 72 timmar från matchens slut, vid uppenbart skrivfel av domaren,
begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till administrerande SDF
Administrerande SDF, har rätt att, vid uppenbart skrivfel av domaren,
på eget initiativ rätta domarrapport.

10 §

Kallelse och inställelse till match
Upplysningar om match, speldag och avsparkstid publiceras i FOGIS.
Arrangerande förening ska därutöver meddela gästande förening och
funktionärer spelplan, inklusive underlag, för match senast fyra dagar
före matchdagen.
Gästande förenings lag (som mest 25 personer) ska beredas fritt tillträde
till idrottsplatsen senast 90 minuter före avspark.
Oavsett färdsätt åligger det gästande förening att inställa sig till match i
så god tid att avspark kan ske vid fastställd tidpunkt.
Kallelse av gästande lag i seriespel
I Fogis registrerad fastställd spelordning gäller som kallelse.
Ändras den fastställda spelordningen på någon punkt skall den
arrangerande föreningen i samband med att ändringen sker meddela
gästande lag detta.
Det åligger varje förening att i sitt eget SDF:s föreningsregister på
hemsidan ange färger på matchdräkt, tröja, byxa samt strumpor,
som föreningens lag har. Det åligger föreningar att inför bortamatch
kontrollera hemmalagets matchdräkt och vid behov medföra ett
avvikande reservställ. Råder tveksamhet kring detta skall bortalaget
kontakta hemmalaget.
I händelse av att tidigare angiven spelplan ändras skall hemmalaget i
god tid, dock senast före avresa till match, meddela bortalaget om vilket
underlag matchen kommer att spelas på.

Kallelse av funktionär
I matchlistan och i FOGIS upptaget domaruppdrag gäller som kallelse
om inte hemmalagets SDF bestämmer annat.
Det åligger huvuddomaren att inför matchen kontrollera lagens
matchdräkter och vid behov skall avvikande domardräkter användas.
Ändras den fastställda spelordningen på någon punkt eller om ny spelplan
gäller skall den arrangerande föreningen i samband med att ändringen
sker meddela berörd huvuddomare detta. Det åligger huvuddomaren att
meddela vidare till assisterande domare.
Matchförsening:
Om hemma- eller bortalag av någon anledning kommer för sent till match
är lag och tjänstgörande domare skyldiga att vänta i 45 minuter för att
sedan genomföra matchen när laget anländer. Om laget efter 45 minuter
ännu inte infunnit sig till spel skall Tävlingsstyrelsen avgöra om w.o. eller
omspel skall tillämpas.
11 §

Tillgång till matcharena m.m.
Match skall börja på fastställt klockslag.
Lagen ska ha tillgång till matcharenans spelplan, eller annan arenas spelplan
i nära anslutning till matcharenan, för uppvärmning senast 45 minuter
före avsparkstiden.
Gästande lag ska före match disponera minst fem fullgoda träningsbollar.
Gästande lag kan inte kräva att uppvärmning får ske på matcharenan såvida
inte hemmalaget själva har sin uppvärmning där.
Matchbollar:
Arrangerande förening skall före match tillhandahålla tjänstgörande domare
minst tre matchbollar med rätt lufttryck.
Under halvtidspausen har lagen rätt till fem minuters effektiv vila, såvida inte
domaren medger längre tid. Halvtidspausen får inte överstiga 15 minuter.
Vid match rekommenderas att anordning för att sätta fast hjul på flyttbara
mål, som kan påverka bollens riktning, inte finns vid stolparna.

12 §

Spelares uppvärmning
Uppvärmning av obegränsat antal spelare skall ske under sådana former
att inte pågående spel störs. Domaren har vid behov rätt att ge direktiv
vilka ytor på arenan som skall användas för uppvärmning

14 §

Utformning av det tekniska området
I enlighet med TB 2022.

15 §

Personer i det tekniska området
I enlighet med TB 2022

18 §

Uppskjuten eller avbruten match på grund av spelplan m.m.
I enlighet med TB 2022 i tillämpliga delar

19 §

Match som återupptas
I enlighet med TB 2022 i tillämpliga delar

20 §

Resultatrapportering
Domaren ansvarar för att rapportera matchresultat inom 30 min efter
matchens slut. Annan information rapporteras i enlighet med Kap 4 § 6
om inte administrerande SDF anger annat.

24 §

Planstorlek
Planstorleken skall vara minst 100 x 60 m. Om det finns särskilda
omständigheter kan administrerande distrikt medge dispens från ovan
angivna krav.

29 §

Domare m.m.
Hemmalagets SDF utser huvud- och assisterande domare.
Domarna skall vara på idrottsplatsen för att inspektera spelplanen minst en
timme före avspark.
Om domare vid match inte infunnit sig senast 15 minuter före avspark
eller i det fall domare skadar sig får denne ersättas av behörig domare som
finns att tillgå på idrottsplatsen eller som av arrangerande förening kallas till
matchen inom 45 minuter.
Därefter får huvuddomare ersättas av den högst rankade assisterande
domaren. Denne ersätts i så fall av behörig domare som finns på idrottsplatsen
eller inkallas av arrangerande förening.
Om behörig assisterande domare inte kan vara på plats inom 45 minuter ska
matchen slutföras med en domare, en assisterande domare samt en av
arrangerande utsedd annan lämplig person, vilken som linjeman har som
enda uppgift att signalera till domaren om bollen passerar planens
begränsningslinjer.
Om även den andre assisterande domaren skadar sig ersätts denne av
ytterligare en linjeman.
Om ytterligare skador inträffar på domare som innebär att ingen behörig
huvuddomare finns att tillgå ska matchen inte slutföras på utsatt matchdag.
Domare ska vara iklädd korrekt domardräkt. Reklam på domardräkt måste
vara godkänd av Förbundsstyrelsen.

35 §

Matchobservatör
Matchobservatör utses inte.

36 §

Bollpojkar och bollflickor
Inga krav ställs på att bollpojkar och bollflickor skall finnas.

37 §

Lagvärdar
Inga krav ställs på att lagvärdar skall finnas.

5 Kap Utvisningar, avstängningar och avvisningar
2§

Allmänt om utvisning av spelare
Under förutsättning att berört SDF:s tävlingsregler inte föreskriver
annat har spelare rätt att delta i tävlingsmatcher i sitt eget distrikt
under tiden tills spelaren avtjänat sitt straff om inte bestraffningsorgan
beslutat annat.

6§

Spelares ackumulering av varningar
Ackumulerande varningar tillämpas. Under förutsättning att berört
SDF:s tävlingsregler inte föreskriver annat har spelare rätt att delta i
tävlingsmatcher i sitt eget distrikt under tiden tills spelaren avtjänat
sitt straff

7§

Avstängning och varningar i samband med nationell spelarövergång
Spelare som utvisats i sista seriematchen i den gamla föreningen, och som
övergår till annan förening innan den gamla föreningen spelar ny match
i samma tävling, är efter övergången avstängd i den nya föreningens första
seriematch under samma säsong där spelaren är behörig att delta i.
Spelare som till följd av bestämmelsen om ackumulerade varningar inte får
spela i nästkommande seriematch i den gamla föreningens berörda lag, och
som övergår till annan förening innan den gamla föreningens lag spelar ny
match i samma tävling, är avstängd i den nya föreningens första
seriematch under samma säsong där spelaren är behörig att delta i.
Spelare som övergår till annan förening för inte med sig de varningar
spelaren erhållit såvida inte den nya föreningen spelar i samma serie som
den gamla föreningen. Om bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar ådömts
spelare som övergår till annan förening ska sådan bestraffning överföras till
spelarens nya förening.

§ 16

Allmänt om bestraffning av ledare
Ackumulering av varningar tillämpas.
Ledare, tränare eller annan funktionär som ådrar sig tre varningar i olika
matcher i samma tävling ska stå över i samma tävlings nästkommande match
som personen är behörig att delta i, om inte annat följer av 16-20 §§.
Motsvarande gäller därefter varje gång ledare, tränare eller annan funktionär
ådragit sig tre varningar.
Om ledare, tränare eller annan funktionär som avvisas för grov förseelse under
match, och denne tidigare under matchen erhållit en varning, ska den
varningen ingå i ackumuleringen av varningar.
De två varningar som utdelas till ledare, tränare eller annan funktionär som
avvisas för lindrig förseelse ska inte inräknas i den ackumulering av varningar
som i övrigt tillämpas.

7 Kap Handläggning av ärenden
2§

Tävlingsstyrelse
I enlighet med administrerande distrikts Tävlingsbestämmelser.

3§

Bestraffningsorgan
I enlighet med administrerande distrikts Tävlingsbestämmelser.

15 §

Beslutsförhet
I enlighet med administrerande distrikts Tävlingsbestämmelser.

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER 2022 (RB 2022)
1 KAP Inledande bestämmelser
12 §

Representationsrätt inom egen förening (representationslag och
andralag)
…………………………….
För spelare som deltar i seriespel där ersättare tillämpas gäller:
Spelare som på spelarförteckningen i A-lagets senaste seriematch
antecknats som ersättare får delta i Lag 2:s nästa match.
Om A-laget avslutar sitt seriespel inklusive eventuellt kvalspel tidigare
än lag 2 gäller:
I lag 2:s påföljande seriematcher får endast de spelare som på
spelarförteckningen i A-lagets sista match antecknats som ersättare delta.
Om A-laget startar sitt seriespel senare än lag 2 gäller:
I A-lagets första seriematch får endast det antal spelare utöver 11 st som
upptagits på lag 2:s spelarförteckning i sin senaste match delta
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Föreningssamarbete i distriktsserier
Farmarklubbar:
Huvudklubb i ett farmarklubbsavtal får delta. Fritt antal spelare från
Farmarklubben får utan representationsbestämmelser vid ett obegränsat
antal tillfällen delta i Huvudklubbens matcher.
Amatörlån utan övergångsanmälan
En förening har möjlighet att låna amatörspelare från annan förening.
Sådant lån kräver dels moderföreningens skriftliga medgivande och berörda
SDF:s tillstånd, dels att spelaren innehar dubbelbosättning på inte
pendlingsbart avstånd.
Spelaren kan under samma tidsperiod representera båda föreningarna samt,
i förekommande fall, föreningarnas huvud- och farmarklubb.
Lånad spelare kan delta i seriespel och eventuellt kvalspel, dock inte i serie
eller kvaltävling där den utlånade föreningen deltar.
OBS! Spelaren är spelklar för den lånande föreningen från det datum som
den lånande föreningens SDF lämnat tillstånd.
För att spelaren skall få delta i den lånande föreningens representationslag
krävs att den lånande föreningens SDF lämnat tillstånd senast den 31 augusti
innevarande säsong. Framställan om lån sker enligt de bestämmelser som
fastställts av det SDF som den utlånande föreningen tillhör.
Notera vad avser spelare i förening som är medlem i annat nationsförbund.

På uppdrag av Tävlingskommittén den 2 december 2021.

____________________________
Christian Lundell Tävlingsansvarig Örebro Läns Fotbollförbund
Tel. 019-17 55 49, christian@olff.se

