
Bilaga 7

Ansökan om samverkan

Samverkansavtal gäller endast under 
en säsong. Detta avtal avser säsongen:

Föreningar som ingår avtal

Samarbetet avser följande klass/-er Flickor Pojkar

U8 U9 U10 U11

U12 U13 U14 U15

U16 U17 U18 U19

Firmatecknare i förening 1 Firmatecknare i förening 2

Samverkan är ett avtal där en eller flera spelare från två föreningar ska kunna spela i ett 
gemensamt lag eller där en eller flera spelare från en förening på grund av särskilda skäl 
(se § 3:5 Samverkan) kan spela med annan förening. 

Det är förening 1 som är den som står som ansvarig för alla kostnader som uppstår i samband 
med serieanmälan och seriespelet. Det är också denna förening som får eventuell information som 
berör laget från serieadministratören.

Förening 1 Förening 2

Namn

Telefon

E-post

Signatur*

Datum

Namn

Telefon

E-post

Signatur*

Datum

* Krav på signatur kan variera beroende på vilket förbund som administrerar tävlingen. I Gjensidige USM är det exempelvis 
godkänt att firmatecknare i den ena föreningen skickar in dokumentet via e-post med den andra firmatecknaren inkopierat i 
brevet (givetvis under förutsättning att det är firmatecknarnas officiella e-postadresser i IdrottOnline.

En lista på alla spelare som omfattas av denna ansökan ska bifogas (spelarnas namn och födelsedata ska framgå) 
tillsammans med styrelsebeslut i de två berörda föreningarna där avtalet godkänns. Spelare som under säsongen 
tillkommer ska rapporteras in löpande.
     Ni ska även ange det totala antalet spelare som finns i de åldersklasser som ska samverka, samt hur många spelare 
som finns i klasserna ovanför och under den berörda gruppen. 
     Slutligen ska ni i en skrivelse beskriva vad ni hoppas på att få ut av samverkansavtalet, samt komplettera med en 
handlingsplan där föreningarna beskriver det långsiktiga syftet med samverkan.
     Godkännande eller avslag på ansökan om samverkansavtal beslutas av serieadministrerande förbund. 
Handläggningstiden kan variera. 

Till dig som läser detta som trycksak: hela TBBU inklusive bilagor finns även på webben (http://www.svenskhandboll.se). 
Där finns denna bilaga som ett elektroniskt ifyllbart formulär.
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