ÅRSHJUL FÖRENINGAR
Stängt för spelarövergångar
Den 15 februari är sista dag för spelare med licenskrav att byta förening.
Under perioden 16 februari till och med 30 april går det inte att göra
spelarövergångar.

16/2-30/4

Se tävlingsbestämmelserna § 8:4
(http://www.svenskhandboll.se/imagevaultfiles/id_22040/cf_31/tb_2017-2018_
sid_21-27_kapitel_8.pdf)
Sista ansökningsdag TS3
Mer information om TS3 hittar du på:

1/3

http://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Utbildning/TS3Inbjudan/
Mer information om hela tränarskolan och TS3 hittar du på:
http://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Utbildning/TSByggstenar/
Deadline motioner SHF:s förbundsmöte
Motion till ordinarie förbundsmöte i augusti ska skriftligen inges till SHF
senast 30 april. Rätt att inge motion har SDF och föreningar. Motion från
förening ska insändas via SDF med SDF:ets utlåtande.

30/4

Anmälningar serier, USM
Sista anmälningsdag är den 1 maj.

1/5

Spelarövergångar kan göras
Den 1 maj öppnar övergångsfönstret för spelare med licenskrav.

1/5-15/2

Se tävlingsbestämmelserna § 8:4
(http://www.svenskhandboll.se/imagevaultfiles/id_22040/cf_31/
tb_2017-2018_sid_21-27_kapitel_8.pdf)
Sista dag för kallelse till SHF:s temakonferens och förbundsmöte

31/5

Årsavgifter, årsrapporter – senast betalt och inskickat
Faktura på Årsavgiften skickas ut månadsskiftet aug/sept
Årsrapporten skall göras i IdrottOnline.

30/9

Lista kontraktspelare
Listor över kontraktspelare ska skickas in till Svenska Handbollförbundet senast
Den 1 oktober. Skickas via e-post.

1/10

Laglicens
Faktureras i slutet av september
Mer info hittar du på
http://www.svenskhandboll.se/Boxbilder/353x356px/LAGLICENS/

c:a v 39

Sista dag ansökan Rikshandbollgymnasiet
Hur man söker och mer info hittar du på http://shfgaslive.slashx.se/

15/10

Sista dag ansökan till NIU handbollgymnasierna
Hur man söker och mer info hittar du på http://shfgaslive.slashx.se/

1/12

Sista dag att säga upp samarbetsavtal
(Om samarbetsföreningen vill kunna gå upp)
En förening som på grund av samarbetsavtal inte får avancera i seriesystemet
måste säga upp avtalet senast den 31 december om den vill kunna gå upp
eller kvala till en högre nivå.

31/12

Se tävlingsbestämmelserna § 9:5
(http://www.svenskhandboll.se/imagevaultfiles/id_22041/ cf_31/tb_2017-2018_
sid_29-31_kapitel_9.pdf)
Sista ansökningsdag Målvaktstränarkurs steg 3
Mer information hittar du på:

30/11 2017

http://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Utbildning/UtbildningsNyheter1/:
Idrottslyftet
Sista dag för återrapport av erhållna medel för 2017 års Idrottslyftsmedel.
Första dag för ansökningar om medel ur 2018 års Idrottslyft.
Sista dag för återrapport av 2018 års erhållna idrottslyftsmedel.

30/11
1/2 2018
30/11 2018

