
Etiska Regler för Agentverksamheten inom ishockeyn i Sverige 

Av SICO Certifierad spelaragent... 

§1 … Följer de bestämmelser som återfinns i SIC0:s statuter för verksamheten, de 
riktlinjer som utfärdas och de beslut som tas på gemensamma möten. 

§2 … Får inte kontakta någon spelare i egenskap av tilltänkt klient - vare sig direkt 
eller genom förälder/annan person -- förrän det år han fyller 16. 

§3 … Tar inte ut någon ersättning för sina tjänster förrän klienten har skrivit på sitt 
första A-lagskontrakt. 

§4 … Har alltid ett skrivet avtal med sina klienter. (Annat avtal än det av SICO 
rekommenderade får i undantagsfall användas men måste i så fall underställas SICO:s 
certifieringsnämnd för godkännande.) 

§5 … Kontaktar inga spelare som han vet har avtal med annan spelaragent alternativt 
avbryter omedelbart de första kontakterna med en tilltänkt klient, när han får besked 
om att så är fallet. 

§6 … Respekterar och efterlever de avtal som träffas mellan SICO å ena sidan samt 
förbundet och/eller klubbarnas organisationer å den andra rörande förhållandet mellan 
spelare, klubbar och agenter. 

§7 … Representerar och företräder spelaren vid förhandlingar och i andra 
sammanhang, vilket bl a tar sig uttryck i att det alltid är lojaliteten gentemot denne 
som kommer i första hand. 

§8 … Visar i sin verksamhet och i alla sina relationer prov på god moral och etik samt 
vinnlägger sig om ett korrekt och seriöst uppträdande avsett att inge respekt och 
förtroende hos spelare, föräldrar, klubb- och förbundsrepresentanter samt övriga 
berörda. 

§9 … Uppträder alltid ärligt, rakt och öppet i kommunikationerna med redan 
befintliga och tillkommande klienter, med deras nuvarande och presumtiva klubbar 
samt med samarbetspartners och övriga intressenter. 

§10 … Har närvaroplikt vid utbildningsdagar  Varning vid ej anmäld frånvaro  Vid 1st 
frånvarotillfälle måste efterföljas av 2st närvarotillfällen.  Vid 2st frånvarotillfällen 
efter varandra innebär uteslutning. Ny ansökan måste i sådant fall genomföras. 
Närvaron gäller hela utbildningsdagen och inte bara valda delar.

 


