
Ansökan ska skickas till:  Godkänd ansökan medtages till alla matcher. 
magnus@bissarna.se 

Ansökan om dispens för överårig spelare 

Läs igenom dispensreglerna på nästa sida före ansökan! 

 

Ansökande förening:      

       

Dispens för följande spelare:      

Personnummer:      

Dispens för följande spelare:      

Personnummer:      

Dispens för följande spelare:      

Personnummer:      

Dispens för följande spelare:      

Personnummer:      

Om dispenser sedan tidigare är godkänt av distriktsförbund ange vilket:   

 

Lag/åldersgrupp som spelaren ska delta i:     

Skäl till dispensansökan:     

      

      

      

       

(För mer utförlig motivering, bifoga följebrev) 

Kontaktperson:      

Telefon:       

E-post:       

Ort/Datum: _________________den___/___20___  

Underskrift      

 

Fylls i av cuparrangör: 

Bifall ___ Avslag ___  den__ / ___  20___  

 

Underskrift       

Tidigare godkänd 

av distriktsförbund, 

kryssa här. 

 

 

 

 



Ansökan ska skickas till:  Godkänd ansökan medtages till alla matcher. 
magnus@bissarna.se 

Dispens regler för överårig spelare. 

 

Med överårig spelare menas spelare som är max ett år äldre.  

Spelaren som dispens sökes för måste vara spelklar för den sökande föreningen.  

 

Följande dispenser behöver ni EJ söka för: 

Om laget enbart har en överårig spelare så är den automatiskt godkänd. Då gäller anmälningsplikt 

om detta till motståndaren inför varje match. 

 

Följande dispenser kommer att beviljas.  

Dispenser godkända av distriktsförbund godkännes automatiskt om ansökan skickas in. Man måste 

dock kryssa i rutan och ange distriktsförbund på ansökan. 

 

Övrigt: 

I alla åldersklasser kan man maximalt ansöka för fyra stycken spelare och man kan maximalt få 

dispens för att använda två stycken per match.  

På laguppställningen ska man skriva ”Dispens” vid spelarens namn.  

Dispenserna är personliga.  

Ansökan ska göras på fastställt formulär. 

Motivering till ansökan måste anges. 

 

Skäl till dispens 

Det finns olika skäl till varför man kan få dispens: 

 Laget har ont om spelare och behöver därför dispens för överårig spelare. 

Detta kan medges, föreningen måste däremot i ansökan förklara varför man 

inte kan fylla på med spelare underifrån. 

 Sociala skäl. Även om en spelare har ett lag att spela i så kan det finnas 

sociala skäl som gör att spelaren hellre bör spela i ett yngre lag 


