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Anmälan till seriespel 2023 

Anmälan till seriespel kan endast göras av föreningsrepresentant som har mandat att 
göra detta. För att anmälan ska vara giltig måste även Ordföranden i föreningen 
skriftligt godkänna anmälan genom att fylla i avsedd blankett.  

Det är av stor vikt att ni anmäler era lag till den liga ni är berättigad att spela i baserat 
på resultatet från säsongen 2022.  
Det innebär att om ert lag har flyttats upp eller ned i seriesystemet ska ni anmäla laget 
till den serie som ni flyttades till. 

Alla nya herrlag börjar i den lägsta divisionen- Div 1. 

Anmälan av lag (Ligaregistrering) är det första steget. Betalning av angivna avgifter är 
det andra steget. Därefter är anmälan komplett. 

I enlighet med Tävlingsbestämmelserna 2 kap § 2.1 samt 3.3, måste en förening betala 
den årliga medlemsavgiften samt ligaavgiften för att anmälan till seriespel ska 
godkännas. Även övriga oreglerade skulder till SCF skall vara betalda för 
godkännande. 
 
Avgifterna kommer att faktureras och pengarna ska vara förbundet tillhanda senast det 
angivna datumet. Om man betalar för sent skickas en påminnelsefaktura ut med 
dubbla belopp. Om man inte betalar påminnelsefakturan i tid eller endast betalar 
originalbeloppet så kommer er anmälan att strykas. Inga undantag kommer att göras. 
 
Det är därför väldigt viktigt att: 

1. Inte missa några deadlines 
2. Anmäla lag till rätt serie 
3. Betala avgifterna i tid 
4. Fylla i all information som begärs i online blanketten 

Ligaregistrering stänger den 30 nov. Efter beslut av styrelsen- ny deadline 15 jan.  
 
Ligaavgifter 2023 
 
SCL Herr:  2 000 kr 
SCL Dam:  1 500 kr (Bidrag från tjejprojektet 1 000 kr/lag) 
Superligan:  2 000 kr 
Division 1:  2 000 kr 
SCL Ungdom:     700 kr 
Svenska Cupen T10: 2 000 kr 
T40 Challenge: 3 000 kr 
 
*Note: SCL= Svenska Cricket ligan 

 

Gå direkt till Online formuläret genom att TRYCKA HÄR! 

https://form.jotform.com/223214195220343

