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Inledning
Tekniskt Reglemente ska läsas ihop med Drillförbundets stadgar, Tävlingsreglemente
samt andra regler och riktlinjer tex Checklista för arrangör.
I händelse av motsägelser mellan olika regelsamlingar gäller i första hand
Drillförbundets stadgar, i andra hand Tekniskt Reglemente och därefter övriga regler
och reglementen.
Beslutande organ för Tekniskt Reglemente samt Tävlingsreglemente är Drillförbundets
styrelse.
Helsingborg september 2018
SVENSKA DRILLFÖRBUNDET

Amelie Nilsson
Ordförande
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Förkortningar
SDF Svenska Drillförbundet
RF
Riksidrottsförbundet
WBTF Internationella Drillförbundet
TK
KUB
TÄK
LK
DK

Teknisk kommitté
Kurs och utbildningskommitté
Tävlingskommitté
Landslagskommitté
Domarkommitté

TEK
TÄV

Tekniskt Reglemente
Tävlingsreglemente

OS
VM
EM
EC
IC
SM

Olympiska Spel
Världsmästerskap
Europamästerskap
European Cup
International Cup
Svenska Mästerskap

SVT
EBU

Sveriges Television
European Broadcasting Union

Definitioner
Internationell tävling

-

Rikstävling

-

Nationell tävling

-

Föreningstävling

-

tävling med deltagande föreningar och/eller förbund från mer
än ett (1) land
nationell tävling som arrangeras på uppdrag av Drillförbundet
och som ingår i TK:s tävlingsstege. Till exempel kvaltävlingar
och SM
rikstävling eller inbjudningstävling med deltagare från Sverige
(exempelvis en förening som inbjuder föreningar i landet till
tävling)
tävling som arrangeras av en förening ansluten till
Drillförbundet med ett begränsat antal inbjudna föreningar.
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Sektion 1 – Allmänna bestämmelser
1.

Arrangemang av tävlingar

1.1

Vem får arrangera tävling

1.1.1 Nationell tävling får anordnas av organisation ansluten till Drillförbundet, antingen
på uppdrag av eller efter tillstånd från Drillförbundet.
1.1.2 Tävlingar på riksnivå arrangeras på uppdrag av Drillförbundet genom
tävlingskommittén. Ansökan sker på blankett SDF-105 som skickas till
tavling@drill.se. Blankett finns att hitta på Drillförbundets hemsida www.drill.se
under ”Arrangör”.
1.1.3 Internationell tävling får anordnas av organisation ansluten till Drillförbundet,
antingen på uppdrag av eller efter tillstånd från Drillförbundet.
1.1.4 Tävlingar på regionsnivå får arrangeras av region eller av organisation utsedd av
SDF.
1.1.5 Föreningstävlingar får arrangeras av organisationer anslutna till Drillförbundet.
Tillstånd sökes från Drillförbundet via blankett SDF-105 och skickas till
tävlingskommittén tavling@drill.se. Blankett finns att hitta på Drillförbundets
hemsida www.drill.se under ”Arrangör”.

1.2

Anmälningsrutiner o.dyl.

1.2.1 Rikstävlingar
a) De olika rikstävlingarna framgår i Tekniskt Reglemente samt i
Tävlingsreglemente för respektive år. I tävlingskalendern som finns på
Drillförbundets hemsida www.drill.se finns följande information om resp.
rikstävling:
– tävlingsdatum
- plats (ort och lokal)
- arrangör
- anmälningsavgift
- sista anmälningsdag
- ev. särbestämmelser och avvikelser från Tävlingsreglemente
b) Anmälan:
- en gemensam anmälan för samtliga starter görs av respektive förening och
sänds direkt till arrangören
- anmälan innehållande redovisning av gällande licens ska göras senast
enligt angivna datum
- vid för sen anmälan får starten delta i tävlingen om plats finns, dock mot
erläggande av straffavgifter (se punkt c).
c) Ekonomiska villkor:
- anmälningsavgiften skall vara betald innan sista anmälningsdatum är
passerat
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- vid för sen anmälan får starten delta i tävlingen, dock mot erläggande av
straffavgifter enligt följande: 500 SEK per start.
- vid återbud senare än sista anmälningsdag tas anmälningsavgiften ut. Detta
gäller ej om läkarintyg kan visas.
1.2.2 Internationella tävlingar
• Anmälan till officiella WBTF-tävlingar görs genom den av drillförbundets
styrelse utsedd kommitté till resp. tävling.
• Anmälan till övriga internationella tävlingar görs av respektive förening efter att
tillstånd getts av Drillförbundet (se vidare Internationellt utbyte, punkt 5).
1.3

Avgifter

1.3. 1 Anmälningsavgifter
• Anmälningsavgifternas storlek vid riks & nationell tävling beslutas av
Drillförbundet.
• Anmälningsavgift vid föreningstävling beslutas av arrangerande förening
• Vid rikstävlingar framgår avgiftens storlek i Tävlingsreglemente
• Anmälningsavgiften betalas in till arrangerande organisation
1.3.2 Vid för sena betalningar (kost, logi och kläder) äger arrangörsorganisationen rätt
att debitera deltagande förening en extra avgift på 500 kr/förening. Drabbas
arrangören av kostnader för sent avbokad kost och logi äger arrangören rätt att
debitera dessa kostnader till berörd förening.
1.3.3 Vid fakturerade straffavgifter utbetalas de till arrangörsföreningen.
1.4

Priser, diplom, osv

1.4.1 RF:s mästerskapstecken vid SM och JSM utdelas om minst två (2)
freestyle/pair/team, ej tillhörande samma förening, genomför tävlingen enligt de
regler som finns. Se Tävlingsreglemente
1.4.2 Föreningstävling SM – Se Tävlingsreglemente
1.4.3 Priser, diplom och ev. deltagarplaketter vid rikstävlingar delas ut i enlighet med
SDF:s beslut i samråd med arrangören.
1.4.4 Priser, diplom och ev. deltagarplaketter vid övriga tävlingar delas ut i enlighet
med arrangörens beslut.
1.5

Bedömning
Bedömningen sker enligt Tävlingsreglementet. Särbestämmelser och avvikelser
från TÄV ska vara godkända av TK, samt tydligt anges i inbjudan till respektive
tävling.

1.6
Protester
1.6.1 Protester gällande bedömnings- eller andra poäng är inte tillåtna.
1.6.3 Eventuella protester mot omständigheter som utövaren/utövarna ej råder över
ska snarast möjligt efter framträdandet skriftligen inlämnas till huvuddomaren,
efter inträffad incident.
1.6.4 Protesten ska vara underskriven och inlämnad av föreningsledare eller
föreningsrepresentant.
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1.6.5 Protest kan bara gälla starter i den egna föreningen.
1.7
Diskvalificering
1.7.1 Förening eller aktiv som bryter mot SDF:s regelverk (Stadgar, Tekniskt
reglemente, Tävlingsreglemente) eller har ett osportsligt beteende kan
diskvalificeras av tävlingens huvuddomare.
1.8

Dispenser
Ansökningar om alla typer av dispens skickas till Drillförbundet senast 30 dagar
före utlyst tävlingsdatum.

2.

Tävlingsdeltagande

2.1

Deltagande i tävling

2.1.1 Grundläggande krav för att en utövare ska få delta i tävlingar:
• ska tillhöra förening ansluten till Drillförbundet som fullgjort sina skyldigheter
gentemot förbundet (se Drillförbundets Stadgar 6 kapitel, 3 paragraf –
Föreningens åligganden).
• ska ha gällande Tävlingslicens (se punkt 3.1)
2.1.2 Rätt att delta i internationell tävling har utövare som uppfyller följande krav:
• uppfyller de åldersgränser och övriga krav för deltagande som gäller för
respektive tävling
• har erhållit tillstånd för deltagande i tävling utomlands från Drillförbundet (se
Internationellt utbyte, punkt 6)
2.1.3 Rätt att delta i nationella tävlingar har utövare som uppfyller följande krav:
• uppfyller de åldersgränser och övriga krav för deltagande som gäller för
respektive tävling
2.1.4 Rätt att delta i svenska mästerskap har utövare som uppfyller följande krav:
• ska tillhöra förening ansluten till Gymnastikförbundet som fullgjort sina
skyldigheter gentemot förbundet (se Drillförbundets Stadgar 6 kapitel, 3
paragraf – Föreningens åligganden).
• är svensk medborgare eller utländsk medborgare om vederbörande har bott i
Sverige under ett år (i grenen team får varje trupp ha maximalt två (2)
utländska medborgare i laget).
• uppfyller de åldersgränser och övriga krav för deltagande som gäller för
respektive tävling.
2.2

Föreningar som inte fullgjort sina skyldigheter gentemot Drillförbundet
Förening som inte fullgjort sina skyldigheter gentemot Drillförbundet enligt
förbundets stadgar 6 Kap 1§ Medlemskap i Drillförbundet, kan drabbas av
sanktioner såsom att ej få delta i tävlingar och uppvisningar.
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2.3

Föreningsrepresentation

2.3.1 Utövare får vid tävlingar inom respektive klass endast representera en förening
under tävlingsåret, dvs. 1/9-31/8.
Undantag:
1. Utövare får byta förening under termin om båda föreningarna accepterar detta
och övergången godkänns av Drillförbundet. Ansökan om sådan övergång
ska göras på blankett SDF-101 och skickas till Drillförbundet.
2. Utövare kan representera annan förening i team. Se Tävlingsreglemente.
3. Utövare som studerar/arbetar/tränar/tävlar i ett annat land kan representera
en förening i Sverige och en förening i det land de bor i under året.
2.3.2 Föreningstillhörighet
Freestyle/pair/team har rätt att delta i nationella och internationella tävlingar
(oavsett nivå) enligt de bestämmelser som finns i Tekniskt Reglemente. En av
grundförutsättningarna är att man är medlem i och tävlar för en förening som är
ansluten till Drillförbundet. Det innebär att föreningens namn ska finnas med
tillsammans med freestyle/pair/team i alla förekommande fall (ex.vis
deltagarlistor, resultatlistor).
2.5

Korrekt uppförande

2.5.1 Drillare, domare, tränare och andra ledare förväntas uppträda korrekt gentemot
varandra och funktionärer. I händelse av olämpligt uppförande kan
huvuddomaren (eller motsvarande) varna vederbörande muntligen. Vid upprepat
olämpligt uppförande kan huvuddomaren (eller motsvarande) ålägga
vederbörande att lämna tävlingslokalen för resten av tävlingen. Sådana
incidenter ska rapporteras till Drillförbundets styrelse. Ytterligare sanktioner kan
då komma att bli aktuella.

3.

Tävlings- och träningslicenser

3.1

Tävlingslicens

3.1.1 Tävlingslicens är obligatorisk för samtliga utövare som tävlar i drillning mot
utövare från annan klubb än sin egen och där poängbedömning sker.
3.1.2 Tävlingslicensen ger aktiva ett grundskydd om han/hon skadar sig. Genom att
fylla i anmälan och/eller SDF-104 Startande i freestyle/pair/team försäkrar
ledaren/föreningen att alla anmälda aktiva inklusive reserver har tävlingslicens.
3.1.3 För tävlingslicensen gäller särskilda regler. Utförligare information hittas på
SvGFs och SDFs respektive hemsidor.
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4.

Ledare

4.1

Utbildningskrav
Utbildningskrav för ledare på de olika tävlingsnivåerna kommer införas.

5.

Domare

5.1

Internationell domare
Godkänns av WBTF efter interkontinental, kontinental eller internationell
domarkurs
Tilldelas uppdrag av Drillförbundet och WBTF (genom Drillförbundet)
Bevis: WBTF’s domarlicens

5.2

Nationell domare
Godkänns av Drillförbundet efter genomgången nationell domarkurs
Tilldelas uppdrag av Drillförbundet
Bevis: Drillförbundets nationella domarlicens

5.5

Domares skyldigheter och rättigheter

5.5.1 Skyldigheter
Att vara disponibel som domare vid respektive organisations tävlingar.
Att kontinuerligt hålla sig à jour med utvecklingen inom sporten.
Att uppträda korrekt mot funktionärer, deltagare och publik.
5.5.2 Rättigheter
Vid domaruppdrag som ges av Svenska Drillförbundet har domare rätt att erhålla
ersättning enligt ”Ersättningsregler för uppdrag inom Svenska Drillförbundet”.
Att få gratis inträde vid övriga tävlingar.
5.5.3 Domarklädsel på rikstävlingar i Sverige:
Damer
Mörkblå eller svart kjol/byxa, vit blus, topp, piké el. dyl. samt mörkblå eller svart
kavaj, kofta el liknande är obligatorisk klädsel på alla rikstävlingar. En mörkblå
eller svart dräkt är också godkänd, men däremot inte jeans.
Herrar
Mörkblåa eller svarta byxor (ej jeans), vit skjorta och slips samt mörkblå eller
svart kavaj är obligatorisk klädsel på alla rikstävlingar.

6.

Internationellt utbyte

6.1

Förening som arrangerar eller deltar i offentligt drillarrangemang har att iaktta
följande:

6.1.1 För tävling/träningsutbyten/uppvisningar utomlands ska tillstånd sökas hos
drillförbundets styrelse på styrelse@drill.se senast 30 dagar före avresa
undantag internationell tävling där anmälan gjorts av Drillförbundet. Ansökan
görs på blankett SDF-102. För drillare som är yngre än 13 år det år
arrangemanget äger rum beviljas tillstånd endast efter att sökande organisation
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har inkommit med motivering samt redogörelse av den aktives tidigare
tävlingsdeltagande.
6.1.2 I de fall utländska utövare eller tränare inbjuds till offentlig
drilluppvisning/tävling/träningsutbyte i Sverige ska tillstånd sökas hos
drillförbundets styrelse styrelse@drill.se senast 30 dagar före arrangemanget.
Ansökan görs på blankett SDF-103
I sådana fall ska respektive lands WBTF-anslutna drillförbund ha lämnat sitt
tillstånd för deltagande.
Vid internationella tävlingar arrangerade i Sverige är Drillförbundet skyldiga att
anmäla dessa till WBTF.

6.2

Drillförbundets styrelse ansvarar att tillskriva föreningar som vid upprepade
tillfällen inte söker tillstånd för aktiviteter som kräver detta.

6.3

Enligt Internationella Drillförbundet, WBTF’s stadgar har Drillförbundet ansvaret
gentemot WBTF för:
- att de svenska utövarna är försäkrade (licensierade)
- de svenska utövarnas uppträdande
Drillförbundets styrelse eller det organ styrelsen förordnat äger därför på lämpligt
sätt förvissa sig om att den sökande delegationen motsvarar den kvalitet som
motiveras av tävlingen/uppvisningen/arrangemangets art.
Vid representation utomlands ska uppvisningar/tävlingar/träningsutbyten äga rum
under värdiga former. Utövare och ledare ska vara representativa för respektive
tävlingsdisciplin i svensk drill.

7.

Representationsuppdrag utom landet
Drillförbundets instruktioner för representationsuppdrag utom landet gäller
samtliga medlemmar i en delegation.

7.1

Utövare vid representation utom landet
1. Med representation menas deltagande i internationella arrangemang,
träningar, uppvisningar eller tävlingar med din förening eller med en svensk
delegation.
2. Samtidigt som Du representerar Drillförbundet är Du också representant för
din sport och ditt land.
3. Delegationsledaren är överledare, och övriga deltagare är indirekt
underställda denna.
4. När du reser till en tävling eller annat representationsuppdrag, måste Du vara
frisk och utan skador.
5. Du måste alltid uppträda korrekt och representativt. Som lagmedlem måste
Du lägga vikt vid att hjälpa och stötta de andra i laget, så att insatsen för alla
blir den optimala.
6. Du måste lojalt följa de direktiv som ledaren ger före, under och efter
tävlingen.
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7. Klädseln under defileringen och tävlingen måste vara korrekt och följa WBTFs
regelverk och Drillförbundets ev. gällande sponsoravtal.
8. Av Drillförbundet utsedda representanter, t.ex. landslaget i drill, får på
internationell
tävling
lov
att
inneha
reklam
på
uppvärmningskläder/överdragskläder och väskor utan begränsning.
9. Av Drillförbundet utsedda representanter, t.ex. landslaget i drill, får på
internationell tävling lov att inneha reklam på tävlingsgolvet vid uppvärmning i
form av linne, topp, tights eller liknande. Denna reklam skall dock vara
godkänd av förbundsstyrelsen innan avresa från Sverige samt följa WBTF:s
regelverk.
10. Doping och missbruk av alkohol eller andra rusdrycker kommer aldrig att
tolereras. Se Antidopingarbete (punkt 9) samt Alkoholpolicy (punkt 8).
11.De bestämmelser som arrangören har upprättat, måste följas. Speciellt ska
vikt läggas vid det uppgjorda tidsschemat såsom träningstider, måltider,
mottagningar, etc.
12. Uppstår det något problem, gå direkt till din ledare eller till delegationsledaren
med detta.
13. Du ska aktivt arbeta för en god laganda, som ger möjlighet till maximal
utdelning. Ett gott humör är därför viktigt.
14. Är du tveksam om hur något av de ovan nämnda reglerna ska tolkas, ta
kontakt med Drillförbundet (innan du reser) eller delegationsledaren (under
resan).

8.

Alkoholpolicy
Drillförbundets styrelse har beslutat om följande drog & alkoholpolicy vid
drilltävlingar. Policyn utgår från Riksidrottsförbundets Alkoholpolitiska riktlinjer.
• Att kamratfester eller banketter i samband med ungdoms- och juniortävlingar
sker utan försäljning av alkoholdrycker. (Alkoholdrycker = spritdrycker, vin,
starköl och andra drycker starkare än lättöl.)
• Att kamratfester eller banketter i samband med seniortävlingar sker enligt
gällande regler för utskänkning.
• Förbundets styrelse ansvarar för att tillskriva föreningar vars deltagare, såväl
ledare som drillare, uppträder i strid mot gällande alkoholpolicy.
• Drillförbundets styrelse ansvarar för att tillskriva och eventuellt tidsavstänga
föreningar vars deltagare, såväl ledare som drillare, vid upprepade tillfällen
uppträder i strid mot gällande alkoholpolicy.

9.

Antidopingarbete
Drillförbundet följer Riksidrottsförbundets antidopingregler samt;
• arbetar aktivt för en dopingfri verksamhet
• har en upprättad plan för antidopingarbetet
Viktigt att veta:
• Det åligger idrottaren att känna till och följa dopingreglerna.
• Det åligger varje ledare och funktionär och annan som på något sätt biträder
idrottare att känna till och följa dopingreglerna, att medverka till att
dopingkontroller kan genomföras och att främja en dopingfri idrott.
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Mer information om Antidoping finner ni på www.rf.se.
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10. Medicinska Bestämmelser
10.1

Medicinsk säkerhet vid tävlingsarrangemang
Tävlingsarrangören ansvarar för att det finns person(er) på plats som ansvarar
för, och klarar av, att förse deltagare och publik med första hjälpen vid behov.
Vidare ansvarar tävlingsarrangören för att alltid kontakta det lokala sjukhuset om
tidpunkt för arrangemanget så att de är informerade. Denna skrivning hindrar inte
att tävlingsarrangören har mer kvalificerade funktionärer närvarande under själva
arrangemanget.

10.2

Anorexi eller annan allvarlig ätstörning
Ätstörningar inom idrotten får med jämna mellanrum stor uppmärksamhet, då
kända elitidrottare drabbas. Gymnastikförbundets Medicinska Råd har på olika
sätt försökt hantera detta, genom att delta i utbildningar och seminarier som
föreläsare och deltagare.
Viktigt är att uppmärksamma tidiga symtom på ätstörning innan det rör sig om en
allvarlig ätstörning. Man vet att prognosen är oerhört mycket bättre om man
kommer in i tidigt skede. I de fallen kan t.ex. tränare, föräldrar eller andra
närstående göra en stor insats med stöd av läkare. De symtom som bör
uppmärksammas är förstås viktnedgång eller utebliven viktuppgång hos de unga
flickorna och pojkarna, förändrade matvanor som specialdiet eller vegetarisk kost,
förändrat ätbeteende med pet i maten och undvikande av måltider med andra.
Ätstörningar är en viktig fråga för hela idrottsrörelsen. Mer information om
ätstörningar finner ni på www.rf.se.
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11. Reklamregler
Vid drillarrangemang i Sverige är det tillåtet med reklam på såväl kläder som i
arenan. Begränsningar förutom nedanstående finns vid TV-sändningar då EBU
(European Broadcasting Union) har speciellt utformade regler.

11.1

Generella regler

Följande regler gäller kring reklam- och sponsorfrågor i Sverige 11:1-11:3:

1. Huvudregeln är att avtal endast kan slutas mellan juridiska personer
(förening/förbund/företag/organisation). Avtalspartner är ansvariga för de
ekonomiska och juridiska konsekvenser som blir följden.
2. Enskilda aktiva har inte rätt att sluta avtal om sin drillverksamhet eller ta emot
pengar från samarbetspartner inom näringslivet utan godkännande från sin
förening.
3. Alla avtal om extern finansiering ska regleras av klara och entydiga avtal. Av
avtalen ska framgå:
* Omfattning – materiellt och ekonomiskt.
* Utformning – vem svarar för vad, t.ex. skatter, produktionskostnader mm.
* Villkor – när sker leverans av varor/pengar och vilka motprestationer
förväntas.
4. Reklam för alkohol, tobak eller andra produkter som inte överensstämmer
med drillens mål och värderingar får inte förekomma.
5. Med hänsyn till de olympiska rättigheterna ska avtal mellan enskilda aktivas
förening och företag utformas så att Drillförbundet kan godkänna de enheter
(annonser,
trycksaker,)
som
produceras
inom
avtalets
ram.
Annonsen/trycksaken ska också förses med texten ”annonsen godkänd av
Svenska Drillförbundet” eller med Drillförbundets logotype.
6. Endast Drillförbundet har rätt att teckna avtal om TV-sändning (samtliga TVbolag). Om lokal arrangör arbetar fram ett avtal med TV så ska det tillställas
Drillförbundet för undertecknande och därefter kan ett internt avtal mellan
arrangören och Drillförbundet om utnyttjandet av TV-avtalet upprättas.
11.2

Reklam i arenan
Det är tillåtet med reklam i arenan. Observera dock att vid eventuell TVsändning finns SVT:s/EBU:s reklamregler att ta hänsyn till.

11.3

Reklam på utrustning
Reklam på uppvärmningskläder får förekomma enligt följande:
• På overall/överdragskläder samt linnen, toppar, tights, väskor är det helt fritt
med reklam utan begränsningar.
• Om inget annat anges ovan får reklamen placeras på valfri plats, reklamen
bör dock placeras på ett smakfullt sätt.
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11.5

Påföljd vid brott mot reklamregler
Bryter enskild drillare/ledare eller förening mot reklamreglerna avgör
Drillförbundets styrelse påföljden. I första hand ska tillrättavisning ske. Leder
inte detta till efterrättelse kan böter eller avstängning från
representationsuppdrag bli aktuellt.
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Sektion 2 – Särskilda bestämmelser
för Drill
1.

Tävlingsår
Tävlingsåret för drill är detsamma som skolåret, dvs. 1/9-31/8

2.

Rikstävlingar
Följande rikstävlingar arrangeras årligen:

2.1

Svenska Mästerskap (SM)
2.1.1 Ålderskrav: 18 år och äldre
2.1.2 Tävlingsformer:

2.2

• Freestyle/Pair/Team/Shortprogram
• Klassfinaler

Svenska Mästerskap för juniorer (JSM)
2.2.1 Ålderskrav: 13-17 år
2.2.2 Tävlingsformer:

• Freestyle/Pair/Team/Compulsories
• Klassfinaler

Föreningstävling
2.2.3 Totalsegrande förening under SM
2.3

Kvaltävlingar för SM
2.3.1 Ålderskrav: 18 år och äldre
2.3.2 Tävlingsformer:

2.4

• Freestyle/Pair/Team/Shortprogram

Kvaltävlingar för JSM
2.4.1 Ålderskrav: 13-17 år
2.4.2 Underåriga kan delta, men har ej möjlighet att kvala till JSM/SM
2.4.3 Tävlingsformer:

• Freestyle/Pair/Team/Compulsories/Shortprogram

Angivna åldrar innebär från och med resp. till och med det kalenderår vederbörande uppnår stipulerad
ålder
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Ansökan om

UT- OCH INLÅNING AV AKTIV I TEAM
eller BYTE AV FÖRENING
Det är tillåtet att låna in upp till 5 aktiva från annan förening i klasserna team junior och team senior.
Vid utlåning/inlåning krävs gällande licens enlig reglverket, samt dubbelt medlemskap.
En aktiv kan bara representera en förening per klass och säsong.
Båda föreningar skall ha fullgjort sina förpliktelser gentemot SvDF och SvGF för att ut- och inlåningen skall kunna godkännas.

Ansökan avser
Aktives namn

Personnummer

Disciplin

Ny förening som aktiv ska representera

Förening som aktiv representerar nu

Anledning till utlåningen/bytet

Aktiv har gjort följande föreningsbyten den senaste 5-årsperioden

Kontaktpersoner
Nuvarande förening

Ny förening

Telefon dagtid

Telefon dagtid

E-post

E-post

Underskrift (ordförande i nuvarande förening)

Underskrift (ordförande i ny förening)

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ankom SvDF datum
Noteringar

Underskrift

Ansökan skickas till Svenska Drillförbundet, c/o Amelie Nilsson, Gröntevägen 14, 254 81 Helsingborg eller mejl via ordforande@drill.se

Blankett SvDF-101 (Finns att ladda ner i sin helhet på drill.se under dokumentbank)
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Ansökan om

TILLSTÅND FÖR INTERNATIONELLT UTBYTE
Ansökan skall skickas tillsammans med kopia på inbjudan eller motsvarande senast 30 dagar före resp. arrangemang
Sökande
Förening

Kontaktperson

E-post

Telefon

Ort och Datum

Underskrift (Föreningens ordförande)

Övrigt

Ansökan avser
Tävling utomlands

Uppvisning utomlands

Träning utomlands

Arrangemangets namn

Arrangör/värd

Plats

Datum

Discipliner

Vi kommer delta med (antal), separat namnlista ska bifogas (sid 2)
Ledare
Drillare

Övriga

Ansvarig ledare

Telefon (ansv.ledare)

E-post (ansv.ledare

Ankom SvDF datum
Noteringar

Tillstyrkes
Avslås

Underskrift

Ansökan skickas till Svenska Drillförbundet, c/o Amelie Nilsson, Gröntevägen 14, 254 81 Helsingborg, eller via mejl till ordforande@drill.se

Blankett SvDF-102 (Hela blanketten finns att ladda ner på www.drill.se under dokumentbank)
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Ansökan om

TILLSTÅND FÖR INTERNATIONELLT ARRANGEMANG
Ansökan skall skickas tillsammans med kopia på inbjudan eller motsvarande senast 30 dagar före resp. arrangemang
Sökande
Förening

Kontaktperson

E-post

Telefon

Ort och Datum

Underskrift (Föreningens ordförande)

Övrigt

Ansökan avser
Tävling

Uppvisning

Träning

Arrangemangets namn

Arrangör/värd

Plats

Datum

Information om arrangemanget (typ av träning el. dyl.)

Klubbar, förbund och eller individer som bjuds in till arrangemanget

Ankom SvDF datum
Noteringar

Tillstyrkes
Avslås

Underskrift

Ansökan skickas till Svenska Drillförbundet, c/o Amelie Nilsson, Gröntevägen 14, 254 81 Helsingborg eller mejl via ordforande@drill.se

Blankett SvDF-103 (Blanketten finns att ladda ner i sin helhet på www.drill.se under dokumentbank)
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STARTANDE I TEAM
Deltagande lag skall lämna in en teamuppställning vid klädkontrollen där snittåldern kontrolleras.
Teamuppställningen skall innehålla de utövare som skall tävla för dagen (ej reserver), om
något sker och reserv behöver användas kontrolleras snittåldern så snart som möjligt.
Det är ansvarig ledares skyldighet att meddela eventuella förändringar till domarna/sekretariat före start.

Ansökan avser
Föreningens namn

Åldersklass

Teamets namn

Teamdeltagare (utan reserver)
1)

Född, år

Ålder

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Ålder tot

Reserver
1)

Delat med antal

Född, år

2)
3)

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift (ansvarig ledare)

Underskrift (kontrollant)

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Blanketten lämnas till tävlingsarrangören i samband med klädkontrollen
OBS! Vid internationell tävling arrangerad av WBTF skall även reserverna räknas med i snittåldern
Blankett SDF-104 (Blanketten finns också att ladda ner i sin helhet på www.drill.se under dokumentbank)
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Snittålder

Ålder

