
 

Kapitel D 

TÄVLANDE 
 

1.  BEHÖRIGHET / RÄTT ATT DELTA I TÄVLING 
 

....... 

 

 

1.4  REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER – 

ICKE SVENSK MEDBORGARE 

1.4.1* Person som saknar svenskt medborgarskap men som är 

folkbokförd i Sverige kan få tillstånd att vid tävlingar i 

Sverige representera till SFIF ansluten förening. 
 Anm Om omständigheterna är sådana att folkbokföring ej 

kunnat erhållas trots längre vistelse i Sverige kan SFIF 
efter särskild prövning ändå bevilja tillstånd att 
representera svensk förening. 

1.4.2 Tillstånd kan omfatta 

1.4.2.1 alla typer av tävlingar utom mästerskapstävlingar på 

riks- eller distriktsnivå (SM- och DM-tävlingar se kap 

C 2. och kap C 4.) och Svenska Friidrottscupens 

Rikscup (Lag-SM kval och final).. 

1.4.2.2 alla typer av tävlingar. 

1.4.3* För tillstånd 1.4.2.1 krävs att tävlande är folkbokförd i 

Sverige. 

1.4.4* För tillstånd 1.4.2.2 krävs att tävlande är folkbokförd 

och huvudsakligen vistats i Sverige sedan minst 1 år 

tillbaka och att han/hon ej samma kalenderår deltar i 

nationell mästerskapstävling i hemlandet.  
 Anm Båda kriterierna – folkbokförd och huvudsakligen vistats – 

måste alltså ha varit samtidigt och kontinuerligt uppfyllda 
sedan 1 år tillbaka. De måste även fortsättningsvis 
uppfyllas för bibehållet tillstånd. "Huvudsakligen vistats" 
innebär bl a att arbete/studier liksom merparten av 
träningen sker i Sverige. Om tävlande vistas utomlands 
under längre perioder upphör därför tillståndet att gälla och 
ev nytt tillstånd kan utfärdas först sedan ytterligare 1 år 
förflutit. 

1.4.4.1 Om tävlande under kalenderår bryter mot kraven i 

denna regel – antingen det sker före eller efter deltag-

ande i SM/DM/Svenska Friidrottscupen – ogiltigför-



klaras hans/hennes resultat i dessa tävlingar och ev 

erövrade priser och utmärkelser skall återlämnas. 

1.4.5* Tillstånd 1.4.2.1 att representera till SFIF ansluten 

förening erhålles enl följande. 

1.4.5.1* I Sverige folkbokförd person, som ej tävlat i friidrott i 

hemlandet: 

 Särskild anmälan/ansökan krävs ej utan för sådan 

person gäller automatiskt tillstånd. Dock kan SFIF 

begära in personbevis som styrker folkbokföring. 

1.4.5.2* I Sverige folkbokförd person, som tävlat i friidrott i 

hemlandet: 

 Skriftlig ansökan undertecknad av tävlande samt av 

förenings firmatecknare eller motsvarande insändes till 

SFIF. Till ansökan skall bifogas skriftligt tävlings-

tillstånd från hemlandets nationsförbund samt 

personbevis, som styrker folkbokföring. 
 Anm Om omständigheterna är sådana att tävlingstillstånd ej kan 

erhållas från hemlandet – t ex därför att den tävlande är 
flykting – kan SFIF efter särskild prövning ändå bevilja 
tillstånd att representera svensk förening. 

1.4.6* Tillstånd 1.4.2.2 att representera till SFIF ansluten 

förening erhålles enl följande: 

1.4.6.1* I Sverige sedan minst 1 år folkbokförd person, som ej 

tävlat i friidrott i hemlandet och som under året fyller 

högst 17 år: 

 Särskild anmälan/ansökan krävs ej utan för sådan 

person gäller automatiskt tillstånd. Dock kan SFIF 

begära in personbevis som styrker sådan folkbok-

föring. 

1.4.6.2* I Sverige sedan minst 1 år folkbokförd person, som ej 

tävlat i friidrott i hemlandet och som under året fyller 

minst 18 år: 

 Skriftlig ansökan undertecknad av tävlande samt av 

förenings firmatecknare eller motsvarande insändes till 

SFIF. Till ansökan skall bifogas personbevis, som 

styrker sådan folkbokföring. 

1.4.6.3* I Sverige sedan minst 1 år folkbokförd person, som 

tävlat i friidrott i hemlandet: 

 Skriftlig ansökan undertecknad av tävlande samt av 

förenings firmatecknare eller motsvarande insändes till 

SFIF. Till ansökan skall bifogas skriftligt tävlings-



tillstånd från hemlandets nationsförbund samt 

personbevis, som styrker sådan folkbokföring. 
 Anm Om omständigheterna är sådana att tävlingstillstånd ej kan 

erhållas från hemlandet – t ex därför att den tävlande är 
flykting – kan SFIF efter särskild prövning ändå bevilja 
tillstånd att representera svensk förening. 

1.4.7 Tillstånd utfärdas av SFIF med stöd av inkomna 

handlingar.  

1.4.8* Tillstånd blir giltigt efter 10 dagar räknat från den dag 

föreskrivna handlingar registrerats hos SFIF. 
 Anm 1 Ex: Om handlingarna registrerats den 14 mars är tillstånd 

därmed giltigt per den 24 mars. 
 Anm 2 Tillstånd kan alltså aldrig gälla retroaktivt. 

1.4.9 Utfärdat tillstånd gäller om ej annat angetts tillsvidare 

så länge som villkoren i 1.4.3 resp 1.4.4 uppfylls. 
 Anm 1 Tillstånd 1.4.2.2 övergår automatiskt till tillstånd 1.4.2.1 

om tävlande bryter mot 1.4.4. 
 Anm 2 Tillstånd överförs automatiskt till nya föreningen i 

samband med registrerat föreningsbyte (se 5.). 

 

 


