Kapitel III – Representation
1 § Licens
Licensen innebär att brottaren är försäkrad under sin brottningsutövning i enlighet med särskilt
utfärdade försäkringsbestämmelser.

För att få delta i tävling, ska den tävlande vara medlem och licensierad i förening ansluten till SBF.

Vid licensiering erläggs den fastställda licensavgiften, därefter erhåller brottaren en tävlingslicens som gäller
tiden från och med 1/1 till och med 31/12. Licens löses varje år.

Brottares förening är ansvarig för att brottare som startar i tävling har tävlingslicens och uppvisar
densamma vid invägning. I de fall brottare tävlar utan giltig licens beslutar SBF:s disciplinkommitté om
påföljd efter det att anmälan inkommit.

Alla tävlingsarrangörer är skyldiga att kontrollera att samtliga deltagande brottare har giltig
tävlingslicens / datalista / kvitto, vid sanktionerande tävlingar. Vid internationella Fila tävlingar i Sverige
kontrollerar Fila delegaten att deltagande brottare har giltig tävlingslicens. Om det inte finns Fila
delegat på plats är det tävlingsarrangörens skyldighet att kontrollera Fila licensen. Underlåtenhet att
kontrollera brottares licens kan medföra att tävlingssanktion inte beviljas nästa år.

För att få delta i svenskt individuellt mästerskap, måste en utländsk medborgare varit licensierad i
svensk förening under minst ett år före aktuell tävling och ha representerat densamma under
innevarande säsong. Utländsk medborgare måste även ha bott och varit folkbokförd i Sverige minst ett
år för att få delta i ett Svenskt individuellt mästerskap

Om förening utesluts, äger enskild medlem, som icke är medskyldig till brottet, rätt att övergå till annan förening,
dock först sedan han erhållit bekräftelse på att han inte häftar i skuld till sin gamla förening. Om förening lägger
ner sin verksamhet, har brottare rätt att på samma sätt övergå till annan förening.

2 § Nationell övergång
Varje brottare som är medlem i förening ansluten till SBF, är bunden för densamma till och med 31
december och följande bestämmelser gäller vid övergång till ny förening. Finns det skrivet kontrakt
mellan förening och brottare, skall det lösas, innan någon övergång kan beviljas.

Avgiftens storlek för handläggandet av nationella övergångar beslutas av SBF:s styrelse.

Det är endast tillåtet för en brottare att göra en övergång per år.
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Nya föreningens handläggning och expediering
Då den nya föreningen mottagit anmälan från moderförening ska anmälan i original, tillsammans med kvitto
på att övergångsavgiften betalts, skickas till SBF.

Om övergångsanmälan inte inom en vecka från den dag då moderföreningen mottog anmälan, kommit den
nya föreningen tillhanda, ska den nya föreningen sända sitt exemplar av anmälan till SBF.

2.4

Rätt att representera den nya föreningen
Förbundet ska skriftligen meddela moderföreningen, den nya föreningen och berörda distrikt, uppgift om
den dag från och med vilken brottaren får representera den nya föreningen.

Brottaren får, från och med det datum som meddelats av förbundet, representera sin nya förening i alla
sammanhang dock inte under samma säsong representera fler än en förening i serie eller
fyrstadsbrottningar.

Vid tävling som sträcker sig över flera dagar, ska brottaren fullgöra tävlingen för den förening i vars namn
brottaren startat, även om han under tiden blivit tävlingsklar för sin nya förening.

2.5

Representation under karenstid
a) Under karenstiden tävlar brottaren för den gamla föreningen.
b) Vägrar moderföreningen att anmäla brottaren till tävling under karenstiden, kan anmälan ske av den nya
föreningen. Vägrar moderföreningen betala kostnaderna i samband med sådana tävlingar, ska brottaren
själv, eller hans blivande förening stå för dessa. Brottare får under karenstiden inte tävla utan
medgivande av moderföreningen ansluten till SBF. Har brottaren annat medborgarskap kan ovanstående
bestämmelser ej kringgås genom att representera utländskförening.
c) Den nya föreningen är skyldig att kontrollera, att brottaren representerat endast moderföreningen
under karenstiden. Brottare får inte övergå till annan förening än till den vilken brottaren angivit i
övergångsanmälan.
d) Brottare som under ett registreringsår inte brottats bindande match för någon förening är befriad från
karenstiden vid eventuellt byte av förening, såvida brottaren fullgjort sina skyldigheter mot sin förening
och inte bryter ingångna avtal. Övergången ska ske inom någon av övergångsperioderna, och är klar
inom fem arbetsdagar från SBF mottog övergången.
e) Brottare som inte varit licensierad under innevarande år, samt två år innan, äger rätt att utan övergång
registrera sig för valfri klubb. Dock skall föregående moderförening samt SBF meddelas så att ny
licens och registrering kan ske. Skrivna kontrakt skall alltid lösas innan ny registrering kan ske.
Registreringen omfattas inte av övergångsperioderna och kan ske när som helst under ett år.

2.7

Återkallande av övergångsanmälan
Återkallande av påtecknad övergångsanmälan kan endast ske mellan de datum som sträcker sig över
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