Skånes Dartförbund
Box 10063, 200 43 Malmö

Övergångshandling
Ifylls av spelaren
Namn:

Födelsedatum:

Tidigare klubb:

Ny klubb:

Härmed försäkrar jag att jag avser att byta klubb enligt ovan och att jag tagit del av SkDF:s
bestämmelser rörande övergång. Vidare försäkrar jag att jag betalt stadgad övergångsavgift.
Spelarens namn:
Datum:

Spelarens underskrift:

Ifylls av den nya klubben
Härmed accepterar vi att ovan nämnd spelare registreras i SkDF/SvDF för vår klubb.
Ordförande/ kassör i den nya klubben (stryck det som ej gäller):
Datum:

Underskrift ordförande/ kassör:

Ifylls av den tidigare klubben
Ovan nämnd spelare häftar ej i skuld till vår klubb och har inte längre några andra förpliktelser mot
klubben, varför vi härmrd accepterar hans/hennes övergång till annan klubb.
Ordförande/ kassör i den tidigare klubben (stryck det som ej gäller):
Datum:

Underskrift ordförande/ kassör:

Denna blankett insändes till SkDF av spelaren eller den nya klubben, med eller utan underskrift från
tidigare klubb.
Regler vid övergång - se baksidan

SkDF:s noteringar
Handling poststämplad/ inkommen till SkDF den:

Signatur:

Övergång godkänd fr.o.m. den:

Signatur:

Tävlingansvarig.

Underskrift:

Regler vid övergång
§2

ÖVERGÅNGAR

§ 2:1

Övergång till ny förening
Spelare anmäler övergång till ny förening skriftligen till SkDF, genom insändande av härför avsedd
blankett till SkDF. Spelaren ska också erlägga av SkDF och SvDF beslutad övergångsvgift till SkDF.
Övergångshandling är giltig endast om den upptar:
- spelarens namn och födelsedatum
- ny förening
- tidigare förening
Vidare skall blanketten vara undertecknad av spelaren samt ordförande eller kassör i den nya
förening för att anses giltig. Eventuell karens räknas från det senare av inbetalningsdatum
(i tillämpliga fall) och datum för blankettens insändande (poststämpeldatum). Dagen efter detta
datum räknas som karensdag ett.

§ 2:2

Övergång - normal karenstid (16:e augusti - 30:e juni)
1. Övergångshandling helt ifylld, alltså tidigare förening, ny förening och spelare har skrivit på.
Ingen karenstid utgår, spelaren är spelklar dagen efter övergångshandlingen är inskickad
(poststämpel) och övergångsavgift är betald (kvittodatum). Övergångsavgiften motsvarar
gällande licensavgift (SvDF+SkDF) som ny förening ska betala till tidigare förening. Ska
betalas via SkDF.
2. Övergångshandling ej helt ifylld, alltså tidigare förening ej har skrivit på. Karenstid på
30 dagar, för att tidigare förening och SkDF ska ha tid att behandla ärendet, se § 2:4.
Övergångsavgiften motsvarar gällande licensavgift (SvDF+SkDF) som ny förening ska betala
till tidigare förening, förutom övergångsavgiften tillkommer en administrationsavgift, denna
beslutas av SkDF. Allt ska betalas via SkDF.
3. Ansökan om lägre övergångsavgift kan göras hos SkDF av spelare som flyttar till annan ort.
Ansökan ska vara skriftlig. DS ska i sådant fall behandla ansökan snarast. Lägsta
övergångsavgift som i sådant fall kan beslutas om är 100 kr, förutom övergångsavgiften
tillkommer en administrationsavgift, denna beslutas av SkDF. Allt ska betalas via SkDF.
Observera att reglerna angående matchkarenser i Tävlingsregler för seriespel fortfarande gäller.

§ 2:3

Karensfri övergång (1:a juli - 15:e augusti)
1. Övergångshandling helt ifylld, alltså tidigare förening ny förening och spelare har skrivit på,
ingen administrations eller övergångsavgift.
2. Övergångshandling ej helt ifylld, alltså tidigare förening ej har skrivit på, se § 2:4, tas en
det ut en administrationsavgift, denna beslutas av SkDF. Det är spelarens ansvar att se till
att denna avgift betalas till SkDF.

§ 2:4

Övergång - tidigare förenings medgivande/icke medgivande
Tidigare förening godkänner spelarens övergång genom att ordförande eller kassör i föreningen
undertecknar övergångshandlingen.
Tidigare förening äger rätt att ej underteckna övergångshandling i det fall spelaren står i skuld till
föreningen eller har andra ej fullgjorda åtaganden.
I fall att tidigare förening ej godkänner övergången, skall skriftlig motivation härför insändas till SkDF.
För övergångshandling som inkommer till SkDF och ej är undertecknad av den tidigare föreningen
gäller att kopia av övergångshandlingen skall sändas av SkDF till denna förening för undertecknande.
Den tidigare föreningen har trettio dagar, dock längst till och med 30/8 (för övergång under
den karensfria tiden), eller fjorton dagar (övriga övergångar) på sig att tillstyrka/avstyrka övergången.
I fall att besvär ej inkommer inom denna tid (poststämpeldatum gäller) anses den tidigare föreningen
ha tillstyrkt övergången. Om endast den nya föreningen undertecknat övergångshandlingarna avgörs
övergångens giltighet och längden på karens av SkDF och, i förekommande fall, av SvDF.

§ 2:5

Övergång - tredje förening
Spelare som anmält övergång till ny förening, får under karenstiden ej anmäla övergång till tredje .
förening.

Övergångshandling skall insändas till:

Skånes Dartförbund
Box 10063
200 43 MALMÖ

Övergångsavgift skall erläggas till SkDF:s:

Plusgiro: 433 35 23 - 1
Bankgiro: 354-1851 i Nordea

