
 
 
Fylls i av brottaren, var vänlig texta 

 
Fylls i av brottarens MODERFÖRENING 

 

 
 

Diarienr Övergångsdatum 

Ankomstdatum Signatur 

Personnummer Efternamn och tilltalsnamn Nationalitet 

År 

 

Mån Dag Nr 
Moderföreningens föreningsnummer  Moderföreningens namn 

-09 
Nya föreningens föreningsnummer Nya föreningens namn 

-09 
Ort & datum, brottarens underskrift 
 

 
Namnförtydligande av brottaren 

 
Målsmans namnteckning (om brottaren ej fyllt 18 år) 
 
 
 
 

Markera beslut med  X 
 
            Omedelbar övergång medgives                                                  
                                                                                                                 
 
            Kort övergång medgives 
 
         
            Lång karens medgives                                                                                    
                                                                                                                  _______________________________________________________ 
                                                                                                                    Ordförandens/Sekreterarens underskrift 

 
Vid UWW övergång är ordinarie övergångsperiod 
förlängd till den 31 januari. 
 
Övergångsavgiften för en Svensk övergång är 
1000 kr per övergång. 
 
Övergångsavgiften för en internationell övergång är 
2500 kr per övergång. 
 
Ingen övergångsavgift uttages för brottare under 15 
år. 
 
Detaljerade bestämmelser för övergångar hittar du i 
Svenska Brottningsförbundets allmänna 
tävlingsbestämmelser på hemsidan 
www.swedewrestling.se 
 
Observera: Övergångsanmälan handläggs först då 
originalet inkommit till Svenska 
Brottningsförbundets kansli på adress: 
 
 Svenska Brottningsförbundet 
 Idrottens Hus

Box 11016   
 100 61 Stockholm 
 
Om man inte får tag på någon ansvarig ledare i 
moderföreningen, eller om de vägrar skriva på 
blanketten, behandlas övergången via kopian 
som du har skickat till SBF. 
  
 
 

Anvisningar för brottaren 
 
 Fyll i avsett avsnitt ovan 
 Ansvarig ledare i moderföreningen ska sedan 

skriva på om de accepterar omedelbar 
övergång, kort eller lång karens 

 Moderföreningen behåller ett exemplar, 
originalet skickas till den nya föreningen. Den 
nya föreningen betalar in övergångsavgiften, 
och skickar kvitto på detta samt originalet på 
övergången till Svenska Brottningsförbundet. 

 
 Får du inte tag på någon ansvarig ledare i 

moderföreningen eller om de vägrar att skriva 
på blanketten skall du skicka ett exemplar till 
moderföreningen och en kopia till Svenska 
Brottningsförbundet. I detta fall skall båda 
breven rekommenderas med mottagningsbevis 
och sändas samma dag, samt vara 
poststämplat senast sista datumet för gällande 
övergångsperiod. 

 
Ordinarie övergångsperiod: 1 nov-31 december 

      Särskild övergångsperiod: 1 maj- 30 juni. 
 
 Kvittona tillsammans med kopia av 

övergångsanmälan lämnar du till nya 
föreningen.   

 




