
  

 

Garantiavgifter Seniorlag 2021 

Vad är en Garantiavgift? 
I samband med att föreningen anmäler lag till seriespel för första gången så betalar föreningen in en 
garantiavgift. För seniorlagen ligger avgiften på 1 000:-.  
Om laget genomför seriespel ligger garantiavgiften kvar och behöver inte betalas in igen när laget 
anmäler sig till seriespel nästa år. Garantiavgiften är endast förbrukad om laget drar sig ur seriespel. 
Då behöver laget betala in en ny garantiavgift, samt såklart en ny anmälningsavgift, till säsongen 
efter.  
Det är vanligt att lag som drar sig ur seriespel INTE anmäler sig till seriespel året efter. I de fallen har 
vi väldigt svårt att få in den utdragninsavgift vi har. Garantiavgiften är en garanti för att StFF får in 
någonting från lag som upphör och inte anmäler sig igen.  
 
Garantiavgifterna tas bort – återbetalning till många  
Till säsongen 2021 tar vi bort systemet med garantiavgifter för samtliga seniorlag. De betyder att de 
föreningar vars samtliga lag har genomfört seriespel under 2020 kommer få tillbaka de 
garantiavgifter ni har innestående.  
I vissa fall kan garantiavgiften varit innestående under lång tid. Om en förening t.ex. har haft ett 
damlag i spel de senaste 10-15 åren, utan att ha dragit sig ur, så har denna garantiavgift varit 
innestående lika lång tid. Garantiavgiften kommer nu återbetalas, oavsett när den betaldes in.  
Garantiavgiften återbetalas till slutförande lag i herrar div 4-7, damer div 3-5, Stockholmsserien 
herrar Div 1-7, reservlagsserien damer samt veteranserierna.  
 
Varför gör vi detta?  
Anledningen till att vi gör detta är att systemet är krångligt och svårt att förstå. Då vi dessutom har 
en speciell utdragningsavgift anser vi att denna avgift har spelat ut sin roll. Den ekonomiska risken vi 
tar genom att stryka denna avgift är liten för StFF samtidigt som vi minskar på krånglet för StFF och 
för er föreningar med seniorlag i seriesystemet.  
Anledningen till att vi gör detta just nu är corona-viruset. På detta sätt kommer alla lag som slutförde 
seriespelet 2020 få tillbaks 1 000:-. Vi ser denna tusenlapp som en kompensation för det faktum att 
säsongen 2020 blev halverad.  
 
Anmälningsavgiften för säsongen 2021 kommer därför vara oförändrad.  
Alla lag som genomförde säsongen får istället tillbaks 1 000:- via återbetalning av garantiavgiften.  
 
Systemet med garantiavgifter kvarstår i S:t Eriks-Cupen.  
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