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HOVÅS HOCKEY CLUB

PM – Övergångshantering - Spelaravtal
Inledning
Formell övergång mellan klubbar måste göras när en spelare kommer till oss från en annan
klubb och spelaren är registrerad för denna tidigare klubb. Registrering sker fr o m U12åldern när man spelat sin första match.
Sportansvarig alt. Ungdomsansvarig eller Ordförande är de som för klubbens räkning
hanterar / godkänner och skriver under övergångsanmälningar.

Blankett och ifyllnad
Övergångsanmälningar görs alltid på SIF:s blankett Övergångsanmälan.
Hovås föreningsnummer är 22730-22.
Blanketten består av 6 sektioner benämnda A – F. Dessa sektioner används och fylls i på
olika sätt beroende på om anmälan avser övergång mellan föreningar eller registrering av
spelare för en förening.
Vid övergång mellan föreningar
Sektion
A
B
C
D
E

Uppgifter att fylla i
Spelarens namn och personnummer
Senaste förening och föreningsnummer samt föreningens underskrift
Nya föreningen och föreningsnummer samt föreningens underskrift
-

Vid registrering av spelare i en förening
Sektion
A
B
C
D
E

Uppgifter att fylla i
Spelarens namn och personnummer
Spelarens namn och personnummer, förening och föreningsnummer
samt avtalstid (max 5 år)
Spelarens eller målsmans (beroende på ålder) underskrift samt
föreningens underskrift

Betalning och inskickande av blanketten
Blanketten skall skickas till Region Syd som administrerar spelaravtal/övergångar för GIF:s
område. Blanketten skickas in av Sportansvarig/Ungdomsansvarig.
För att avtal skall hanteras så måste gällande avgift först betalas in till Region Syd.
Inbetalning av avgiften görs av kassören efter anmodan från Sportansvarig/Ungdomsansvarig. Avgiften för spelarövergång är 200 kr. (se också nedan om förhöjd avgift vid
snabb hantering.
För närvarande skall övergångar skickas till:
Region Syd
c/o Stig Andersson
Vivelvägen 15
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Tel 0454-32 90 69
Mob 0706-32 61 22
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HOVÅS HOCKEY CLUB
374 15 Asarum

Fax 0454-849 22

Övergångsavgiften är 200 kr och skall betalas till:
Pg 27 77 18-3 Blekinge Ishockeyförbund
Om snabb hantering från Regionen behövs för att man snabbt skall få en fax-kvittens på att
en spelare är klar för match så kostar det dubbel avgift = 400 kr.
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