
Ansökan om agentcertifiering inom ishockey i Sverige  

För att bli certifierad spelaragent inom ishockey Sverige är det krav om att samtliga 

sökande genomgår de obligatoriska utbildningarna i två delar. 

Kostnaden per utbildning är 4 999 kr exkl. moms/utbildningsdel.  

Utgångspunkten för utbildningsprogrammet är att den sökande genomgår två 

utbildningsdagar, varav en del på hösten och den andra delen kan genomföras på våren 
eller tvärtom. Efter genomförd utbildning kan ansökan, för att bli certifierad spelaragent, 

göras.  

Exempel: Den sökande genomgår Steg 1 på våren 2019 och Steg 2 hösten 2019. 
Ansökan till certifieringsnämnden för att beviljas avlägga certifieringsprovet kan då 

göras, inom tre veckor, för att sedan bli certifierad spelaragent. 

Särskilda regler för sökande med viss erfarenhet  

För sökande som har varit verksam med att biträda idrottsmän i ekonomiska 

angelägenheter under en period om minst 2 år, före det att utbildningsprogrammet 
påbörjas, gäller särskilda regler enligt nedan. Med uttrycket ”verksam” menas att 

personen själv eller genom att biträda annan Certifierad Spelaragent, eller genom att 

biträda advokat, ha erhållit gedigen erfarenhet från att biträda idrottsmän i ekonomiska 
angelägenheter. Annan liknande erfarenhet kan tillgodoräknas den sökande vid en 

prövning av om den sökande uppfyller kraven enligt denna punkt. Som annan erfarenhet 
avses exempelvis arbete som sportchef, styrelseledamot i idrottsförening, erfarenhet från 

arbetsrättslig förhandling, erfarenhet från relevant kommersiell avtalsförhandling eller 

liknande. Det ankommer på den sökande att redovisa hur han/hon uppfyllt kravet, 
genom åberopande av exempelvis arbetsgivarintyg, lönespecifikationer, uppdragsavtal, 

arbetsbeskrivning, arbetsuppgifter etc.  

Sådan sökande kan, om Certifieringsnämnden anser att detta är lämpligt, genomgå båda 
utbildningsdagarna vid ett och samma tillfälle (vår eller höst) och därefter ansöka om 

Certifiering.  

Den sökande som anser att han uppfyller dessa krav skall i god tid, minst 6 veckor, före 

utbildningstillfället inkomma med framställan till Certifieringsnämnden om att få gå båda 

utbildningsstegen samtidigt, samt inkomma med två rekommendationsbrev och övriga 

handlingar den sökande önskar åberopa. 

 

Efter godkända utbildningar krävs följande av sökande, för att Certifieringsnämnden skall 

kunna behandla ansökan om certifiering som spelaragent inom ishockey i Sverige. 

 

 

 

 

 

  



1. Ansökan, per post, skickas till:  

Elite Accounting AB 
Att. SICO:s Certifieringsnämnd, Riddargatan 30, 1 tr 

114 57 STOCKHOLM  

Eller  

2. Elektronisk ansökan till: ansokan@sico.nu  

Följande handlingar krävs för en komplett ansökan: 

• Kriminalregisterutdrag - inte äldre än 3 månader  

• Meritförteckning med relevant information om kvalifikationer, samt hänvisning 

till referenser avseende spelare och/eller klubbrepresentanter  

• Personbevis - inte äldre än tre månader, med uppgift om medborgarskap. Om 

den sökande är utländsk medborgare ska även hemortsbevis bifogas  

• Konkursfrihetsbevis  

• Uppgifter om i vilken verksamhetsform sökanden avser att arbeta som agent. 

Om verksamheten avses drivas i aktiebolags- eller handelsbolagsform ska 

registreringsbevis bifogas  

• Minst två rekommendationsbrev  

• Ett nytaget fotografi, försedd med den sökandes namn och personnummer på 

baksidan  

• Övriga handlingar som kandidaten önskar åberopa  

• Endast fysiska personer kan ansöka om licens, och licensen är personlig  

 

2. Fullständig ansökan gås igenom av SICO och skickas på remiss till 

Certifieringsnämnden  

3. Den sökande kallas för att göra ett skriftligt prov, det erbjuds ett 

provtillfälle per halvår.  

4. Uppfyller den sökande kraven och är godkänd på skriftliga provet ska 

denne medverka vid agentutbildning och kan därefter beviljas certifiering  

Kostnaderna för Ansökan och Certifiering är enligt följande och gäller 

2019 -   

Ansökan om certifiering: 10 000 kr exkl. moms 

Årsavgift inkl. 1 obligatorisk utbildningsdag: 10 000 kr exkl. moms  

 

 



Certifieringsnämnden består av följande:  

• 2 SICO representanter varav en är ordförande  

• 1 representant Svenska Ishockeyförbundet  

• 1 representant Svenska Hockeyligan AB  

• 1 Svenska Hockeyallsvenskan AB  

• 2 representanter för certifierade spelaragenter (väljs på agentutbildningen)  

 

  

 


