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Till
Distrikten
Alla föreningar

INTERNATIONELLA TRANSFERKORT

På förekommen anledning vill vi återkomma med lite information gällande internationella
övergångar. Mycket är repetition men jag skulle vilja göra er uppmärksamma på följande:
Spelare som behöver internationellt transferkort när de ska spela ishockey i Sverige:
* Utländska spelare som är 18 år eller äldre eller som fyller 18 år under gällande säsong.
* Utländska spelare eller spelare med två olika medborgarskap som aldrig tidigare spelat ishockey
i Sverige.
* Utländska spelare eller spelare med två medborgarskap som endast har spelat med en begränsad
(limited) transfer i Sverige.
* Svenska spelare som har haft en obegränsad (unlimited) transfer utomlands och som
nu vill återvända för spel i Sverige.
* Svenska spelare som är utomlands på en limited transfer och som vill återvända till Sverige
under pågående säsong.
* Utländska NHL-spelare.
* Svenska spelare som är utomlands i ligor/skolor/college som är en organisation som inte
tillhör IIHF och som vill återvända till Sverige. (Nytt fr.o.m. säsongen 09/10)
Avgiften för ett internationellt transferkort är 10 000 kronor (som betalas in i förväg). I denna
kostnad ingår alla administrationsavgifter som andra landsförbund tar ut för sina spelare samt
avgift för faxgodkännande som Internationella Ishockeyförbundet (IIHF) tar ut.
Fr.o.m. säsongen 08/09 tar vi ut en avgift för Letter of Approvals
(Internationell övergång för spelare under 18 år) och begäran av Try-Outer.
Kostnaden är 550 kr/ Letter of Approval eller Try-Out och det kommer att faktureras
under säsongen.
OBS! Detta gäller även EU- samt EES-medborgare!
•

Högst två spelare med medborgarskap utanför EU/EES får delta i samma lag i en
tävlingsmatch.

•

Utöver dessa två tillåts ett obegränsat antal EU/EES-medborgare.

Om Ni tar hit en spelare som är en icke EU/EES medborgare är det viktigt att Ni kontaktar
Migrationsverket på tfn: 0771-235 235 och ordnar med spelarens arbets- och uppehållstillstånd.
Det krävs för att han/hon skall kunna representera Er förening. Har spelaren ett permanent
uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studerande skall kopia på detta beslut skickas in
till oss för kännedom. Annars är inte spelaren spelklar trots att övriga papper är påskrivna och
godkända.
•

Spelaren erhåller inte speltillstånd innan transferkortet är påskrivet av alla parter och vi
tillstyrkt remissen från RF, samt att spelaren har ett giltigt arbets-och uppehållstillstånd.

•

EU/EES-medborgare skall ansöka om uppehållstillstånd om de skall vara kvar längre än 3
månader i Sverige. OBS! Detta gäller inte de nordiska länderna.

Information gällande arbets- och uppehållstillstånd finns att hämta på Migrationsverkets hemsida,
www.migrationsverket.se
Vill Ni registrera en ovan nämnd spelare skall Ni göra följande:
1. Betala in avgift för transferkortet (10 000 kr) till SIF, plusgiro: 16 53 22 – 9, eller bankgiro:
166 – 0885, i meddelande rutan skriver ni: Transferkort
2. SIF skickar ut transferkort när betalning kommit in (kvitto av inbetalning via fax är ok)
3. Fyll i kortet och se till att spelaren skriver under
4. Skicka tillbaka kortet till oss snarast möjligt
Skicka inte kortet direkt till något annat landsförbund. Många kort har kommit på avvägar på det
viset. Om vi får sköta posthanteringen har vi förhoppningsvis full kontroll över kortet hela vägen.
OBS! Generellt gäller ett internationellt transferkort en säsong. Det går dock att yrka på att
transfer tiden ska gälla lika länge som det personliga avtalet gäller. I sådana fall ska en kopia på
spelaravtalet/personliga avtalet bifogas transferkortet. Där skall det framgå att spelaren har ett
personligt flerårsavtal. Vi begär då en flerårs- transfer från spelarens gamla landsförbund.
Faxgodkännande:
Vid brådskande fall kan föreningar hos Svenska Ishockeyförbundet begära faxgodkännande från
Internationella Ishockeyförbundet. Ett faxgodkännande gäller som speltillstånd i 30 dagar,
sedan måste originalkortet finnas hos IIHF. Det betyder att under dessa 30 dagar så skall
transferkortet hinna in till oss, vi skall skicka det vidare till spelarens gamla landsförbund, de skall
sedan hinna skicka in kortet till IIHF innan dessa 30 dagar är slut. Detta under förutsättning att
arbets- och uppehållstillstånd har beviljats för de spelare som behöver detta.
Så när Ni väljer att begära ett godkännande från IIHF via fax är det mycket viktigt att Ni
skickar in originalkortet till SIF omgående. Om kortet inte finns hos IIHF inom angiven tid,
upphör spelarens speltillstånd att gälla till dess att IIHF fått original kortet tillhanda.

Spelaren är INTE spelklar förrän transferkortet är godkänt och undertecknat av samtliga
parter (spelaren, nya och gamla landsförbundet samt Internationella Ishockeyförbundet).

Svenska och utländska spelare som är under 18 år: skall anmäla sin övergång via
Svenska Ishockeyförbundet på Internationella Ishockeyförbundets blankett ”Letter of Approval”.
Denna blankett skall skrivas under av spelaren/spelarens föräldrar, nya och gamla landsförbundet
samt av IIHF.
Spelare som går till organisation som inte är anslutet till IIHF:
Svenska spelare som går till NHL skall anmäla detta på särskild blankett.
Även svenska spelare som skall gå till en organisation (ex. college, olika skolor och ligor m.m.)
som inte är ansluten till landsförbundet eller IIHF skall anmäla detta på denna blankett,
”Anmälan av svensk spelare”. Detta skall göras INNAN spelaren lämnar Sverige.
Görs inte detta anmäls spelaren till Tävlingsnämnden enl. TB 4:9 när han/hon skall tillbaka till
Sverige och spela.
Träningsmatcher: för att utländska spelare skall få delta i träningsmatcher krävs ett tillstånd
(try-out) från spelarens gamla landsförbund (om transferkortet inte redan är godkänt). Detta är
giltigt i 15 dagar från och med den första match spelaren deltar i. Ring/maila till SIF: s
tävlingsavdelning så ber vi berört landsförbund om tillstånd för spel i träningsmatcher.
Övrigt att tänka på:
* Vissa landsförbund stänger tidigt på fredagar, en del redan kl 12.00.
* I Kanada och USA öppnar man sina kontor ungefär samtidigt som vi stänger
(tidsskillnaden är c:a 6-9 timmar).
* Internationella Ishockeyförbundet stänger kl. 17.00 och utan deras slutliga godkännande är
transferkortet ogiltigt.
* Sista övergångs datum till och från Sverige är den 31 januari 2010.
* Glöm inte att teckna en K97 försäkring via Folksam för Era spelare som inte är
EU/EES – medborgare, när de ska representera Er förening. För ytterligare information
kontakta Folksam - Marknadsområde Idrott på tfn 08-772 87 87.
För att få deltaga i svenskt seriespel (Elitserien, Hockeyallsvenskan, Division 1, Riksserien damer
samt J20 SuperElit och J18 Allsvenskan) krävs att ett svenskt spelaravtal skickas in till SIF
tillsammans med den internationella övergångshandlingen för registrering.
Se till att Ni är ute i god tid, så att vi i lugn och ro kan få Era spelare spelklara inför
säsongen 2009/2010.

Med vänliga hälsningar
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Tävlingsavdelningen
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