
6.1.5 REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER FÖR LYFTARE OCH DOMARE I SVERIGE 
 
6.1.5.1  Lyftare ska ha tävlingslicens, utfärdad av STF. Tävlingslicensen ska förnyas varje 
 verksamhetsår. Lyftare kan nekas licens om obetalda skulder finns till förbundet eller 
 om det ej finns avbetalningsavtal som godkänts av båda parter. 
 
6.1.5.2  Omregistrering (föreningsbyte) kan endast ske under tiden 1/11–15/12 och träder i 

kraft den 1/1. Ansökan om föreningsbyte upprättas i två exemplar och undertecknas 
av lyftaren och den mottagande föreningen. Ett exemplar insändes, tillsammans med 

 registreringsboken, till STF medan det andra tillställs lyftarens gamla förening. 
 Ansökan om föreningsbyte ska finnas hos STF senast den 15/12. Den gamla föreningen 
 bereds tillfälle att yttra sig i ärendet inom 14 dagar. Därefter tar STF beslut. 
 
6.1.5.3  Föreligger hinder, i form av obetalda medlemsavgifter eller andra mellanhavanden, 
 gäller att omregistreringen träder i kraft 14 dagar efter det att lyftare fullgjort sina 
 skyldigheter. 
 
6.1.5.4  Omregistreringen är avgiftsbelagd. Ingen omregistreringsavgift tas dock ut för fria 
 lyftare. 
 
6.1.5.5  Under övergångstiden äger lyftaren rätt att tävla för sin gamla förening. 
 
6.1.5.6  Efter det att ett verksamhetsår förflutit sedan lyftaren senast varit registrerad och 

tävlat för förening, äger lyftaren rätt att åter registrera sig för ny förening. Sådan 
registrering träder i kraft omedelbart utan iakttagande av övergångstid eller den gamla 
föreningens yttrande. I sådana fall är omregistreringen ej avgiftsbelagd. 

 
6.1.5.7   Om förening, på grund av omständigheter som lyftaren ej har del i, blivit diskvalificerad 
 eller upphört kan omregistrering ske omedelbart. Tillhör lyftare förening som begär 
 utträde kan lyftaren välja att fortsätta tävla för annan förening. Då tas en 
 omregistreringsavgift ut. 
 
6.1.5.8  ID-handlingar och tävlingslicens (lista finns på STF:s hemsida) ska uppvisas vid alla 
 tävlingar. Intyg över godkänd reklam samt dispens för nyttjande av på RF:s 
 dopningslista förekommande preparat ska även uppvisas i samband med invägningen. 
 Tävlingsledaren kan neka start om dessa dokument saknas. 
 
6.1.5.9  Utländska medborgare som är stadigvarande bosatt i Sverige och ej samtidigt 
 representerar utländsk förening, äger rätt att starta på alla mästerskapstävlingar i 
 Sverige. Se 8 kap 2 § STF:s stadgar. 
 Utländsk medborgare som ej är stadigvarande bosatt i Sverige tillåts delta i STF:s 
 serieverksamhet och Lag-SM under förutsättning att lyftaren är medlem i svensk 
 förening samt har giltig tävlingslicens. Se 8 kap 2 § STF:s stadgar. 
 STF:s tävlingsbestämmelser 2017-2020 2020 02 20 
 
6.1.5.10  Lyftare som anmälts till deltagande i en tävling, men utan giltigt förfall uteblir eller är 
 frånvarande vid uppropet, vägrar ställa upp eller utan giltigt skäl drar sig tillbaka från 



 tävlingen, kan av tävlingsarrangören anmälas till STF för bestraffning. 
 


