KAPITEL 3 |AVGIFTER MED MERA
§ 3:1 AVGIFTER FÖR FÖRBUNDS-, REGIONS- OCH DISTRIKTSSERIER
Förbundsstyrelsen beslutar om avgifter för förbundsserier.
Regionsmötet beslutar om avgifter för regionsserier.
SDF beslutar om avgifter för distriktsserier.

§ 3:2 HOCKEYKORT OCH LAGFÖRSÄKRINGAR
Varje förening som deltar i serieverksamhet från U11 till seniorer ska teckna försäkring
enligt gällande försäkringsbestämmelser (Försäkring nummer 951257 tecknad i Svedea).
Lag för vilket lagets förening inte erlagt försäkringspremie har inte rätt att deltaga i match
anordnad av SIF, regionerna, SDF eller föreningar.
Spelare måste registreras i SIF:s hockeykortsregister enligt gällande rutiner för att få deltaga
i match. Säsongen 2017/2018 debiteras spelare födda 2007 och tidigare.
Betalning av Hockeykortet ska göras via PayEx löpande under perioden 1/10 2017 – 28/2 2018.

§ 3:3 KONTROLL AV AVGIFTSBETALNING
SIF och respektive distriktsstyrelse ska övervaka att avgifter/skulder till SIF och SDF regleras
inom föreskriven tid.
Anmälningsavgift till serie och lagförsäkring, avgifter till ledar- och domarutbildningar samt
medlems- och årsavgifter ska vara till fullo betalda innan aktuellt seriespel inleds.
Förbundsstyrelsen och respektive SDF-styrelse kan besluta att förening, som har oreglerade
avgifter/skulder enligt föregående stycke, inte får delta i seriespel eller kvalificeringstävling
för spel i högre serie så länge sådana skulder är oreglerade.

§ 3:4 EXPEDITIONS- OCH STARTAVGIFTER SAMT PAYEX-BETALNINGAR
Avgifter i svenska kronor, SEK, per ansökan:
Nationella övergångar, spelaravtal och dispenser.
Hockeykortet
Inbetalning via PayEx 1/10 2017 - 28/2 2018
Ej betalda Hockeykort per den 28/2 2018
Digitala övergångar/spelaravtal.
Övergång
gäller 16/5-2017 - 15/2-2018
Spelaravtal gäller 16/5-2017 - 15/5-2018
Öppettider vardagar 00:00 - 17:00 (jour 17.00 - 19.00)
helgdagar 00:00 - 14:00 (jour 14.00 - 15.00)

50 :100:- (via faktura)

250:250:-

Digitala övergångar/spelaravtal som blir godkända efter 17.00 på vardagar och efter 14.00 på
helgdagar kommer att verkställas i systemet dagen efter.
Pappersövergångar och spelaravtal.
Spelaravtal 16/5-2017 – 15/5-2018
Övergångshandling (16/5 2017 – 15/2 2018)
Expresshantering enligt jourtider
Ej inskickade originalhandlingar
Tillf. Speltillstånd (Se § 4:2)
2018)

1 000:1 000:3 000:- + ordinarie kostnad
2 000:500:- (16/5-2017 - 15/2-

Dispenser
Dispens namngiven målvakt
Dispens namngiven junior
Dispens namngiven överårig spelare
Dispenser, övrigt
Expresshantering enligt jourtider

Herrar
Damer
2 000:500:2 000:500:2 000:500:500:500:3 000:-*
3 000:- *
* plus ordinarie kostnad

Internationella avgifter
Letter of Approval (under 18 år)
Try Out (träningsmatcher)
Internationell övergång herrar (18 år och äldre)
Internationell övergång damer (18 år och äldre)
Ej inskickade originalhandlingar

2 500:- (IIHF, adm. Avg)
1 000:-

Tillstånd
Administrationsavgift tränarlegitimationer
Tillstånd övriga matcher/cuper
Tillståndsavgift internationell match
Ändrad match efter fastställd spelordning - före 2 veckor250:Ändrad match efter fastställd spelordning - efter 2 veckor
Protester
Anmälning till serier
SHL
HA
HE
adm.avgift
J20 SuperElit
SDHL

12 500:- (IIHF, gult kort, adm. avg.)
12 500:- (IIHF, gult kort, adm. avg.)
2 000:-

300:-/förening
200:300:400:1 100:-

enligt SIF/SHL-avtal
20 000:13 000:10 000:10 000:-

+ 3 000 :-

