Till målsman för spelare under 18 år

Viktig information om regelverket för Certifierade Agenter inom svensk ishockey
SICO (Sveriges Ishockeyspelares Centralorganisation), Svenska Ishockeyförbundet (SIF), Svenska
Hockeyligan (SHL) och Hockeyallsvenskan AB (AHF) har enats om att tillsammans inrätta ett regelverk
för agentverksamhet som syftar till att utveckla god praxis på spelarmarknaden. Inom ramen för
regelverket certifierar ovanstående parter de agenter som verkar på den svenska spelarmarknaden
och uppfyller de krav som ställs för certifieringen.
De Certifierade Agenterna har bl.a. förbundit sig att verka inom ramen för det regelverk som är
under ständig utveckling.
En av hörnstenarna i regelverket är regeln om att ingen certifierad agent kontaktar någon spelare
förrän tidigast den 1 januari det år spelaren fyller 16 år.
Samtliga involverade inom svensk ishockey anser att denna regel är central då avtalsrelationen
mellan spelare och agent inte bör inledas för tidigt i spelarens karriär.
Mot bakgrund av ovan rekommenderar SICO, SIF, SHL och AHF er som målsmän att välja en
samarbetspartner bland de Certifierade Agenterna, eftersom dessa åtagit sig att verka under det
regelverk som uppställts.
Vi rekommenderar också ledare, föräldrar och spelare att kontakta SIF eller SICO i den mån
agenter inte upplevs följa ovan regler. Vi har denna regel för att vi tror åldersgränsen är till nytta
för svensk ishockey och skyddet för unga spelare.
Med vänliga hälsningar

SICO / Svenska Ishockeyförbundet / Svenska Hockeyligan / Hockeyallsvenskan

Närmare information om regeln:
Januari 2013 är tidpunkten när agenter tidigast får kontakta spelare och deras familjer, för de spelare
som är födda 1997. Ansvaret för efterföljandet av regeln ligger helt och hållet hos agenten, inte hos
spelaren eller dennes familj.
En agent får inte, direkt eller indirekt, själv eller via ombud, kontakta varken spelaren, familjen eller
deras vänner, i syfte att marknadsföra sig själv som agent för en specifik spelare, före den 1 januari
det år spelaren skall fylla 16 år.
Exempel: Agent A får inte ringa tränaren till 15‐åringen, och be denne nämna för
föräldrarna/spelaren att Agent A vill börja samarbeta med 15‐åringen fr.o.m. 1 januari.

Om en familj eller spelare, ombud till familjen/spelaren, kontaktar agenten före 1 januari sagda år,
måste agenten omedelbart informera vederbörande att det är datumet 1 januari som gäller och
avsluta samtalet omgående. Ingen som helst diskussion för hållas, varken om ishockey eller annat.
Agent som bryter mot denna regel riskerar att omgående förlora sin certifiering.
Undantag:
Ett undantag rörande umgänge med underåriga spelare är om agenten har ett representationsavtal
med äldre syskon i samma familj. Dock är det inte tillåtet att prata med familjen, eller spelaren, om
agentsamarbete för den underårige förrän tidigast den 1 januari spelaren fyller 16 år.
Exempel: Om Agent A representerar Spelare X, får agenten givetvis umgås med samtliga i familjen X –
inkluderat deras 15‐årige hockeyspelande son Y – men inte direkt erbjuda sina tjänster till Y förrän
det år Y fyller 16 år.
Om du vill läsa mer besök SICO’s hemsida, www.sico.nu

