Uppdatering av tidigare fattade beslut som ej införts i Tävlingsbestämmelserna
§ 3.2.18 Laguppställning och matchordning
Tävlingsledaren för en seriesammandragning samt alla lagledare skall senast 15 minuter före varje
matchomgång utväxla laguppställningar. Tävlingsledaren skall pricka av att alla spelare är på
plats. Om någon spelare saknas gäller reglerna för Walk Over, § 3.2.11 Walk Over. Inga matcher i
de lagmatcher där spelare saknats får startas utan att tävlingsledaren försäkrat sig om att alla
spelare är på plats och spelklara – eller att WO utdömts. Kvalspelssammandragning likställs med
ordinarie seriesammandragning.
I Elitserierna ska uppställning över de spelare som ska spela i den aktuella seriehelgen lämnas till
seriearrangören senast kl. 18 dagen innan första match. Avsikten med detta är att man ska kunna
använda informationen för att ta fram informationsmaterial till press och publik.
Om laget spelar flera matcher samma dag, får inte laguppställningen ändras mellan matcherna om
inte en ny spelare sätts in i laget.
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Beslutsunderlag 7A
Ändringar av Tävlingsbestämmelserna gällande §1.1.2.2, §1.1.2.4 och §3.2.7 till följande:
§ 1.1.2.2 ”Undantag gällande Listning” av spelare stadigvarande i Sverige
Ifall moderföreningen inte har något lag i den division som spelaren avser att delta i kan spelaren
ansöka om att få representera två föreningar i Sverige, moderförening gällande individuellt spel
och en annan förening för seriespel. Varje förening får högst ge undantag gällande listning av en
spelare per lag. Listade spelare får därmed inte ingå i en annan serie för sin moderförening.
Ansökan om listning måste ske inför starten av säsongen, senast den 31 augusti.
Ansökningsblankett för ”Undantag gällande listning” finns att hämta på SSqF hemsida. Det är
spelare ansvar att skicka in ansökan till tävlingskommittén påskriven och godkänd av båda
klubbarna. Moderklubben har huvudansvaret för spelaren samt att spelaren har giltig licens. En
avstängning är personligen och ger spelaren inte rätt att fortsätta delta i tävlingar eller seriespel
under avstängningstiden oavsett när förseelsen uppkom.

§ 1.1.2.4 Representation högsta serien
I elitserien får spelarena endast representera samma klubb och elitlag under hela säsongen. Dock
finns undantag, se § 1.1.2.2.
§ 3.2.7 Lagspelare – representationsregler
Deltagare i serien måste vara antingen svenska medborgare eller vara stadigvarande bosatt i
Sverige. Undantag medges för en spelare i varje lagmatch. Spelare som inte är svenska
medborgare eller stadigvarande bosatta i Sverige måste vara listad för den svenska föreningen
senast 31 augusti. Detta gäller samtliga divisioner.
Begreppet "stadigvarande bosatt" tolkas i enlighet med Skatteverkets regler:
•
•
•

Du anses bosatt i Sverige om du normalt tillbringar din dygnsvila och ska vara folkbokförd
här.
Du vistas stadigvarande i Sverige om du är i Sverige minst sex månader i följd. Kortare
avbrott i vistelsen, t.ex. för att besöka hemlandet, bryter inte vistelsen i Sverige.
Du kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige om du, efter att ha flyttat från Sverige, har
kvar bostad, familj, viktiga tillgångar eller liknande här.

Ett herrlag i Elitserien består av fyra spelare, herrlag i övriga divisioner består av tre spelare.
Damlag i samtliga serier består av två spelare, vilket kan ändras av SSqF:s TK i samråd med
föreningarnas damlag.
En förening med lag i ett specifikt seriesystem får lista spelare från en annan förening endast om
listad spelares moderklubb inte har ett lag i det specifika seriesystemet, se §1.1.2.2. Spelaren
representerar sin moderförening i individuella sammanhang och en annan förening i seriespel.
Förening får lista två damer och två herrar för seriespelen. Ansökan om listning måste ske inför
starten av säsongen, senast den 31 augusti . Ansökningsblankett för ”Undantag gällande listning”
finns att hämta på SSqF hemsida och det är spelare ansvar att skicka in ansökan till
tävlingskommittén påskriven av båda klubbarna.
I de fall en förening har fler än ett lag i seriesystemet kan en spelare spela i flera av föreningens
lag under en och samma serieomgång om speltiderna tillåter. Detta gäller inte nominerade spelare
i elitserierna. Samtliga spelare ska följa SSqF:s TK:s representations- och licensbestämmelser.
Förening med lag i seriesystemet får ha en spelare per lag som fått godkänt gällande §1.1.2.2
”Undantag för listning”. Spelaren representerar sin moderförening i individuella sammanhang och
får inte representera sin moderklubb i något seriespel. Undantag av Listningen ska göras senast
den 31 augusti
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