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§ 8:1 Definitioner och åldersbestämmelser
1.

Definitioner
Seniorspelare
Barn&Ungdomsspelare
Trimspelare

är alla spelare över junioråldern.
är alla spelare i juniorålder och yngre.
är den spelare som har fyllt 35 år det kalenderår som tävlingen
påbörjas, och som är licensierad.
Förening i vilken spelaren deltager, ska tillhöra SHF.

Svensk medborgare

och medborgare i EU-/EES-land är jämställda beträffande
tillämpningen av SHF:s representationsbestämmelser.

Utländsk medborgare

är i dessa bestämmelser, medborgare i land utanför EU-/EES-land.

Elitspelare

är alla spelare som föregående, eller innevarande tävlingsår, spelat
seriematch för lag i de två högsta serierna.
samt innevarande tävlingsår är registrerad för förening som deltar i
dessa serier.
Elitspelare ska ha kontrakt enligt SHF:s och IHF:s reglemente vid
all representation i föreningar som deltager i de två högsta serierna.
Spelare i andra serier kan ha kontrakt.

Kontraktspelare

är spelare som har giltigt kontrakt vilket reglerar parternas
rättigheter och skyldigheter.
Kontraktet ska vara registrerat på sätt som föreskrivs av SHF/IHF.
Spelare, som spelat match i A- ,U- eller J-landslag och som spelar i
svensk förening, anses alltid vara kontraktspelare.
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Icke kontraktspelare

2.

är spelare som spelar handboll och ej har kontrakt enligt
SHF:s/ IHF:s reglemente.

Åldersbestämmelser
Juniorer
A-ungdom
B-ungdom
C-ungdom
D-ungdom

är de som fyller högst 18 år det kalenderår tävlingsåret börjar.
är de som fyller högst 16 år det kalenderår tävlingsåret börjar.
är de som fyller högst 14 år det kalenderår tävlingsåret börjar.
är de som fyller högst 12 år det kalenderår tävlingsåret börjar.
är de som fyller högst 10 år det kalenderår tävlingsåret börjar.

Spelaren tillhör åldersklassen under hela tävlingsåret.
Vid ungdomstävlingar som spelas under tiden maj-juni får dock tillämpas åldersbestämmelser för spelare till och med juniorer gällande det tävlingsår som börjar den
1 juli samma år.
3.

Speciella åldersbestämmelser

För rätt att delta i seniorspel krävs att spelare fyller 16 år det kalenderår tävlingsåret börjar.
(SDF som vill ha skärpta åldersbestämmelser för ungdomsspelares deltagande i seniorspel äger rätt
att besluta om detta i distriktsserier.)
B-ungdom och yngre får under samma tävlingsår delta i högst två (2) ungdomsklasser vari inräknas
juniortävlingar. Om SDF:et har s.k. ”rena åldersklasser” i samma ungdomsklass (ex B-ungdom) ska
detta anses som två olika klasser.
§ 8:2 Registrering av spelare
Från 1 oktober det år spelaren fyller 12 år skall spelaren registreras hos SHF genom
medlemsmodulen i IdrottOnline. Spelaren anges som aktiv och från det tävlingsår
spelaren fyller 15 år som licensierad. Spelare som deltar i tävlingsmatch (Se § 1:2) och
inte är registrerad kan registreras i efterhand, dock senast tredje dagen efter matchen.
Registreringen sker av resp. förening via elektroniska medier.
Finner SHF vid kontroll av registret att ej registrerade spelare deltagit i tävlingsmatch
(Se § 1:2) utgår avgift enligt av SHF beslutad taxa.
8:2 b Licens- och försäkringsbestämmelser.
Från 1 oktober det år spelaren fyller 15 år ska spelaren ha licens. Genom licensen är spelaren
under handbollutövning försäkrad enligt utfärdade försäkringsvillkor.
Föreningen betalar licensavgift för alla lag som deltar i seriespel för A-ungdom och äldre i av
SDF- region- eller nationell administrerad serie.
Licensavgiften fastställs av FS för de olika serierna och faktureras av SHF.
Betalas inte licensavgift enligt fastlagd termin utgår automatiskt en påminnelseavgift
om 50 % av avgiften. Har avgiften inte erlagts per 1/10 för nationella serier och per 1/11
för SDF:s och regionala serier äger laget inte rätt att vidare delta i seriespelet. Beslutad avgift
kvarstår.
Lag vilket drar sig ur serie under hösten reduceras licensavgiften enligt av SHF beslutad
norm.
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§ 8:3 Övergång till annan förening inom Sverige - Övergångsanmälan
Spelare som vill byta förening efter den 1 maj och under kalenderåret fyller lägst 15 år ska genom
den nya föreningen göra övergångsanmälan till SHF på fastställd blankett. Blanketten finns att
hämta på SHF:s Hemsida. Undantag: se § 8:5.
Den nya föreningen insänder övergångsanmälan till SHF, påskriven av spelaren samt den gamla
föreningen. Spelaren, nya och gamla föreningen behåller var sitt ex av anmälan. Ny anmälan om
övergång kan inte godkännas för samma spelare förrän tidigast 14 dagar efter föregående
godkända övergång.
Vid uppehåll i seriespelet längre tid än 14 dagar, kan spelare i Elitserierna under innevarande
tävlingsår göra övergång till förening i lägre serier och därefter återgå till samma elitserieförening,
förutsatt att spelaren står över sista matchen för Elitserielaget innan uppehållet och spel i den lägre
serien.
För utländsk medborgares övergång mellan föreningar inom Sverige gäller samma bestämmelser
som för svensk spelares övergång.
För elever/spelare som antagits vid Rikshandbollsgymnasium eller av Svenska Handbollförbundet
certifierade Regionala handbollsgymnasium gäller att en övergång till en förening i skolans
närområde i samband med antagningen sker utan utbildningsersättning. Detta förutsätter att
eleven/spelaren byter bostadsort till studieorten.
Efter avslutade studier vid handbollsgymnasiet tillhör spelaren sin moderförening och detta utan att
utbildningsersättning ska utgå till föreningen på studieorten.
Om firmatecknare inom den gamla föreningen inte kan nås för underskrift av handlingen, eller om
föreningen inte godkänner/vägrar skriva på anmälan, insänds övergångsanmälan i övrigt enligt
ovan. Den nya föreningen ska samtidigt översända ett exemplar av handlingen till den gamla
föreningen. SHF underrättar i dessa fall också den gamla föreningen. Ärendet hanteras därefter av
SHF:s TK, som beslutar i ärendet.
Alla former av speltillstånd ska meddelas av SHF på fastställt sätt !
§ 8:4 Övergång för spelare med licenskrav
Under perioden 16 februari – 30 april gäller följande:
Under perioden 16 februari till t.o.m. den 30 april går det inte att göra några övergångar, oavsett
spelarkategori.
Under perioden 1 maj– 15 februari gäller följande:
Övergångsanmälan kan göras tidigast den 1 maj.
Lag som deltager i pågående SM-slutspel och kvalspel kan ej använda ”nya” spelare.
Övergång som kontraktsspelare till kontraktsspelare
Övergång kan ske under perioden 1 maj – 15 februari. Detta förutsätter:
att kontraktet har löpt ut eller
att föreningarna är överens.
För spelare under 24 år gäller bestämmelserna om utbildningsersättning. (Se bilaga 1)
Övergång som icke kontraktsspelare till icke kontraktsspelare
Övergång kan ske under perioden 1 maj t.o.m. den 15 februari.
Övergång under perioden 1 juli till 15 februari förutsätter att de båda inblandade föreningarna är
överens.
Ingen utbildningsersättning.
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Övergång som kontraktsspelare till icke kontraktsspelare
Övergång kan ske under perioden 1 maj – 15 februari. Övergång kan ske under perioden 1 maj – 15
februari. Detta förutsätter:
att kontraktet har löpt ut eller
att föreningarna är överens.
Ingen utbildningsersättning.
Övergång som icke kontraktsspelare till kontraktsspelare
Övergången kan ske under perioden 1 maj t.o.m. den 30 juni.
Övergång under perioden 1 juli till 15 februari förutsätter att de båda inblandade föreningarna är
överens.
För spelare under 24 år gäller bestämmelserna om utbildningsersättning. (Se bilaga 1)
Spelaravtal mm
Spelare i Elitserien och Allsvenskan ska ha kontrakt. Spelare i Division 1 och nedåt behöver
ej ha kontrakt.
Kontraktsspelare ska ha ett skrivet kontrakt med sin förening. Kontraktet ska uppfylla de av SHF
fastställda kontraktsnormerna enligt SHF:s förslag till spelartavtal. Kontraktet ska alltid innehålla
uppgifter om tidsomfattningen och de ekonomiska villkoren som överenskommits. Ett kontrakt med
en omyndig spelare ska innehålla vårdnadshavarens underskrift.
Det åligger föreningen i Elitserien och Allsvenskan att senast den 1 oktober skriftligt meddela SHF
vilka spelare som är kontraktsbundna under det pågående spelåret. Detta görs på av SHF fastställt
formulär. Tillkommande spelare ska kontinuerligt rapporteras.
Efter avtalstidens utgång har spelaren rätt att övergå till annan svensk eller utländsk förening. Den
förening som spelaren lämnar har inte rätt att kräva spelaren eller spelarens nya förening på någon
form av ekonomisk ersättning. Dock vad beträffar spelare under 24 år (säsongen 13/14 födda
mellan den 1 juli 1989 och t.o.m. den 30 juni 1999) utgår utbildningsersättning enligt SHF:s
respektive EHF:s bestämmelser. (Se bilaga 1)
Undantag: Om spelare flyttar till annan ort kan TK ta upp ett övergångsärende, även om
föreningarna inte är överens.
Bevis om flyttning och datum härför ska bifogas övergången. Det åligger dessutom spelaren
att redovisa motiv för flyttningen.
Övergångsavgift
För övergångar som görs under perioden 1 maj – 30 juni ska, av SHF beslutad övergångsavgift vara
registrerad hos SHF senast den 30 juni. Om 30 juni är en lördag eller söndag får ovanstående ske
senast efterföljande måndag.
För övergångar som görs under perioden 1 juli – 15 februari ska, av SHF beslutad övergångsavgift
vara registrerad hos SHF senast den 15 februari. Om 15 februari är en lördag eller söndag får
ovanstående ske senast efterföljande måndag.
Spelaren är spelklar för sin mottagande förening, då föreningen erhållit speltillstånd från SHF,
vilket kungöres på SHF:s hemsida. Spelaren får representera den nya föreningen, även om denna
spelar i samma serie. I SM, DM och Ungdoms-SM får spelaren inte spela för den nya föreningen,
om spelaren tidigare under tävlingsåret deltagit i någon av dessa tävlingar för sin gamla förening.
(Se vidare i tävlingsbestämmelserna, kapitel 4) En övergång har normalt en behandlingstid på 1-2
arbetsdagar efter att rätt ifylld handling samt pengar har inkommit till SHF, undantag kan
förekomma.
Vid underskrift av spelare på gällande övergångsblankett krävs målsmans underskrift om spelaren
är under 18 år vid övergångstillfället.
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1.

Reglemente för Utbildningsersättning, se Bilaga 1 (sid 31)

Undantag: §§ 8:5, 8:6 samt samarbetsövergångar enligt samarbetsavtal (kap 9).
§ 8:5 Föreningsbyte för spelare utan licenskrav
För spelare som under kalenderåret fyller högst 14 år gäller:
Spelare som efter den 1 maj deltar för en förening i en av SHF eller SDF sanktionerad
ungdomstävling har endast möjlighet att byta förening efter det egna distriktets godkännande.
Spelare som efter 1 juli deltar för en förening i tävlingsmatch enligt § 1:2 ska ha både distriktets
samt tillhörande förenings godkännande.
Spelaren kan under hela tävlingsåret byta förening under förutsättning:
att
spelaren flyttar
att
spelarens förening upphör med handbollverksamhet i den års-/åldersklass spelaren mestadels
har tillhört.
att
särskilda skäl föreligger. Tillhörande förening ska alltid yttra sig skriftligt över
dessa skäl till SDF:et innan övergång får ske.
Vid samtliga byten av förening efter 1 maj ska det egna distriktet kontaktas.
§ 8:6 Registrering av spelare, vilken ej deltagit i seriematch under ett tävlingsår eller mer,
eller vilkens förening upphört med tävlingsverksamhet
1. Om spelare under det föregående tävlingsåret inte deltagit i tävlingsmatch (se § 1:2) får
spelaren utan övergångsanmälan omedelbart spela för ny förening.
2. Om spelare, tillhörande förening som upphört med sin tävlingsverksamhet, vill representera
annan förening, anmäls detta skriftligt till SHF med uppgift om den nya föreningens namn
samt namn och personnummer på aktuell spelare..
Detta gäller också om föreningen upphör med tävlings-verksamhet för damer, herrar eller sin
ungdomssektion eller upphör med verksamheten för det lag som spelaren mestadels tillhört.
SDF:et ska skriftligt redovisa gällande fakta. SHF meddelar därefter spelaren det speltillstånd
som kan ges.
§ 8:7 Annullering av övergångsanmälan
Insänd övergångsanmälan kan inte annulleras. TK kan dock, om särskilda skäl föreligger,
medge dispens från denna regel.
§ 8:8 Byte av nationsförbund
För byte av nationsförbund gäller IHF:s reglemente se bilaga 1 i dessa bestämmelser samt därtill
hörande svenska bestämmelser, enligt kapitel 10.
§ 8:9 Icke EU-/EES--medborgare i svensk förening
Icke EU-/EES-medborgare får representera svensk förening i tävlingsmatch (se § 1:2) endast
om berörda myndigheter givit erforderliga tillstånd för arbete och uppehåll i Sverige för hela
tävlingssäsongen. För övrigt ska spelarens nationsförbund/EHF (IHF) ha givit speltillstånd,
eller ska spelaren av Statens Invandrarverk ha erhållit "flyktingstatus". I detta senare fall kan
speltillstånd medges efter särskilt beslut av TK.
Lag i Elitserierna, Allsvenskan samt Division 1 (herrar och damer) får i samma tävlingsmatch
(se § 1:2) använda högst två (2) icke EU-/EES-medborgare. Spelare med flyktingstatus likställs
med svensk medborgare.
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I DM och SM får icke EU-/EES-medborgare representera sin förening efter samma bestämmelser
som för seriespelet.
Om icke EU-/EES-medborgare haft speltillstånd för svensk förening/ar under en sammanhängande tid av minst 5 år gäller samma bestämmelser som för svensk medborgare.
Om icke EU-/EES-medborgare varit skriven i Sverige enligt folkbokföringslagen under en
sammanhängande tid av minst 2 år och under tiden ej spelat handboll, behöver spelaren ej begära
tillstånd från sitt nationsförbund för att representera svensk förening. Dock ska tillstånd erhållas
från EHF alt. IHF enligt 6.3b i EHF:s reglemente.
Endast svensk medborgare äger rätt att representera Sverige i landskamp.
§ 8:10 Särbestämmelser för Elitspelare
För Elitspelare gäller
att
alla spelare som deltar i seriematch i de två högsta serierna ska ha kontrakt i enlighet med
SHF/IHF:s bestämmelser(se definitioner och bilaga 1).
att
kontraktsbunden (skriftligt) spelare, endast kan byta förening efter kontraktstidens utgång,
om inte moderföreningen dessförinnan godkänner övergången (undantag se § 8:6).
§ 8:11 Rätt att under samma tävlingsår representera mer än en förening i tävlingsmatch
Spelaren kan under samma tävlingsår representera mer än en förening i tävlingsmatch om:
a)
Spelaren gör en övergång enligt § 8:4.1 och 8:4.2.
b)
Spelarens förening upphört med sin verksamhet, (se § 8:6).
c)
Icke licensierad spelare gör övergång enligt § 8:5.
d)
Övergång sker enligt samarbetsavtal.
§ 8:12 Representationsrätt för spelare inom förening.
(Gäller ej förhållandet Förening A / Förening B).
a)

Spelare som medverkat i ett lag kan delta i samma förenings lag i högre serie/ klass.
Se dock d) nedan. För A-ungdom och yngre gäller dock § 8:1.3.

b)

Vid nedflyttning av spelare till lägre serie/klass måste spelaren senast samma dag "stå över"
seriematch för A-laget.
För att ”stå över” måste spelaren vara spelklar för match i det högre placerade laget. I
matchprotokollet ej markerade utespelare samt två markerade utespelare, som fyller högst 19
år under det kalenderår, som tävlingsåret börjar, kan redan samma dag som seriematch för Alaget spela match för B-laget.
Spelare som ej deltager(-it) i seriematch för ex A-laget och då kan spela för B-laget, får direkt
spela för C-laget, om spelaren ej heller deltagit i seriematch för B-laget, o s v.

c)
d)

Då föreningens övriga lag (B-lag, C-lag, osv) har seriestart före föreningens A-lag är de
spelare, som ska deltaga i A-lagets första seriematch, ej deltagarberättigade i den/de
seriematch(er) dessa lag spelar innan A-laget. Ej markerade utespelare samt två markerade
utespelare, som fyller högst19 år under det kalenderår som tävlingsåret börjar, har rätt att
deltaga.
Övergång mellan A-lag och B-lag kan ej göras om lagen är placerade i samma serie.

e)

Om flera målvakter markerats i matchprotokollet innan matchstart, kan den målvakt, som
deltagit minsta tiden, genast delta i föreningens övriga lag, som målvakt. Spelaren får ej ha
deltagit i matchen som utespelare.

f)

I en och samma ungdomsturnering får spelare endast delta i ett av föreningens lag i samma
åldersklass. För A-ungdom- yngre gäller härutöver vissa bestämmelser (§ 6:4 och § :1.3)
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§ 8:13 Spelares rätt att delta i omspels-/flyttad match
Vid match som senareläggs får endast delta spelare som vid ordinarie tidpunkt är berättigad att
representera föreningen (spelarens spelklara datum vid spelarövergång)
Vid match som tidigareläggs får endast delta spelare som är spelklara vid det nya matchtillfället.
§ 8:14 Spelares deltagande i tävlingsmatch
Inte spelklar spelare får inte delta i tävlingsmatch, (se §§ 1:2, 2:11, 8:1, 8:2 och 8:12).
§ 8:15 Spelares möjlighet att spela för annan förening i träningsmatch
Spelare får endast med sin förenings skriftliga tillstånd delta i träningsmatch för annan förening.
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