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Huvudregel
§ 1
1.

Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de
tilläggsbestämmelser som gäller för respektive kontinentförbund (exempelvis EHF)

2.

Varje medlemsförbund kan utfärda motsvarande egna bestämmelser. Dessa bestämmelser får
dock inte i sak avvika från IHF:s eller EHF´s bestämmelser.

3.

Inom ramen för dessa bestämmelser definieras en internationell övergång som en spelarövergång från ett nationsförbund till ett annat.

Transfercertifikat
§ 2
1.

Varje spelare har rätt att göra en övergång till annat land förutsatt att en sådan övergång inte
strider mot föreskrifterna enligt detta reglemente.

2.

Byte av nationsförbund är möjligt endast med stöd av ett fullständigt ifyllt och rättsgiltigt
undertecknat transfercertifikat (ITC) som bekräftats av IHF och/eller EHF.

3.

Det officiella ITC:t ska användas för att hantera övergång till ett annat nationsförbund.

§ 3
1.

Varje spelare som är eller har varit berättigad att spela för en klubb ska medges rätt att spela
för en klubb i ett annat nationsförbund endast om det nya nationsförbundet erhållit ett giltigt
ITC. Undantag är om det nya nationsförbundet har rätt att medge spel enligt IHF´s Player
Eligibility Code. (spelare med flyktingstatus eller spelare som inte varit spelberättigade de
senaste 24 månader)

2.

Ett ITC får inte tidsbegränsas. Delar av ett ITC innebärande tidsbegränsning förklaras
ogiltiga. Undantag från detta gäller endast enligt detta reglemente § 10.1

3.

Nationsförbund får begära avgifter för utfärdande av ITC endast i enlighet med vad som
föreskrives av IHF (vid byte av kontinentförbund), eller berört kontinentförbund (EHF).

§ 4
1.

Endast det nationsförbund som den förening tillhör, till vilken spelaren önskar gå, får begära
det erforderliga ITC:t. Begäran ska sändas till det nationsförbund som spelaren är berättigad
att spela för. En kopia av denna begäran ska samtidigt sändas till IHF (vid byte av
kontinentförbund), annars till berört kontinentförbund (EHF).

2.

Om tveksamheter råder om vilket nationsförbund som spelaren är spelberättigad för, ska IHF
eller EHF konsulteras för klarläggande.

3.

ITC:t ska utfärdas senast 30 dagar efter att begäran mottagits av berört nationsförbund. Detta
förutsatt att utfärdande inte förhindras av relevanta orsaker.

4.

Det nationsförbund som utfärdar ett ITC ska ta hänsyn till eventuella rättigheter tillhörande
tredje nation. I sådana fall ska kopia av ITC:t tillställas detta nationsförbund.

5.

Om det nationsförbund som spelaren önskar lämna ej kan utfärda ITC inom 30 dagar efter att
begäran inkommit eller ej lämnar relevant anledning därtill, har det mottagande
nationsförbundet rätt att hos IHF (vid byte av kontinentförbund), eller berört kontinentförbund
(EHF) begära utfärdande av ITC.

6.

Relevant anledning till vägran att utfärda ITC ska antingen vara brott mot IHF´s
transferreglemente eller mot bestämmelser utfärdade av kontinentförbundet (EHF).

7.

Beträffande begäran om ITC som sänds med telefax eller e-post ska de 30 dagarna räknas från
den dag begäran är sänd till det nationsförbund där spelaren är spelberättigad. Beträffande
begäran om ITC som sänds med post ska de 30 dagarna räknas från 7 dagar efter att begäran
är poststämplad i det mottagande landet.

8.

Kopia av ITC undertecknat av det nationsförbund från vilket spelaren går ska sändas till
mottagande nationsförbund. En kopia ska sändas till IHF (vid byte av kontinentförbund), eller
berört kontinentförbund (EHF).

9.

Leverans av bekräftat ITC till mottagande nationsförbund samt till IHF (vid byte av
kontinentförbund), eller berört kontinentförbund (EHF) ska sändas inom 30 dagar efter att
begäran inkommit.

10.

IHF (vid byte av kontinentförbund), eller berört kontinentförbund (EHF) kan beordra ett
nationsförbund att utfärda ITC eller besluta att själva utfärda ett sådant. I det senare fallet kan
transfercertifikatet tidsbegränsas.

§ 5
1.

I ITC:t får inte tagas med några speciella villkor och/eller ekonomiska krav. Undantag är fall i
enlighet med §7 i dessa bestämmelser.

§ 6
1.

Om en spelare är avstängd eller står under bestraffning får ITC utfärdas endast förutsatt att
datum för transfern ej sättes tidigare än första dagen efter att bestraffningen upphör.

2.

Om det mottagande förbundet ställer giltigheten av åtgärderna mot spelaren i tvivelsmål kan
ett klarläggande begäras från IHF (Vid transfer mellan kontinenter) eller från EHF
(kontinentförbund).

§ 7
1.

Ett nationsförbund får inte ta ut någon kostnad för utfärdandet av ITC för en spelare under 18
år och som har och ska behålla statusen av icke kontraktsspelare.

2.

Nationsförbund får, från mottagande klubb, ta ut en kostnad, bestämd av IHF (vid byte av
kontinentförbund) eller berört kontinentförbund (EHF), för utfärdande av ITC.

3.

IHF (vid övergång mellan kontinenter) eller EHF (vid övergång inom Europa) får ta ut en
kostnad av mottagande nationsförbundet eller dess förening för det administrativa handläggandet av ITC.

4.

Återgång av spelare till det lämnande nationsförbundet enligt tidsbegränsade transfercertifikat
(lån) ska handläggas av IHF eller berört kontinentförbund (EHF) utan administrativa
kostnader.

5.

Förlängning av lån ska handläggas av IHF (vid övergång mellan kontinenter) eller EHF (vid
övergång inom Europa) utan administrativa kostnader.

Tilläggsbestämmelser för kontraktsspelare
§ 8
Nationsförbund får vägra att utfärda ITC om:
den spelare som önskar lämna nationsförbundet har försummat att fullfölja sina förpliktelser enligt
kontraktet med sin förening.
en tvist gällande övergången existerar mellan den klubb vilken spelaren avser lämna och den klubb
med vilken spelaren ska teckna eller har tecknat kontrakt.
Relevanta anledningar att ej utfärda transfercertifikat är
-Oenigheter beträffande ekonomisk kompensation.
-Existerande avstängningar eller andra bestraffningar.
Om utfärdande av ITC vägras ska anledning anges skriftligen till mottagande nationsförbund samt
till IHF eller berört kontinentförbund inom 30 dagar från mottagandet av begäran.

Kontraktsspelare
§ 9
1.

Alla spelare som mottar ersättning överstigande kostnader nämnda i IHF´s spelarreglemente
avsnitt 3 ska ha ett skrivet kontrakt med sin klubb. Ett sådant kontrakt ska vara undertecknat
av båda parter och definiera båda parters rättigheter och skyldigheter.

2.

Viktiga delar i kontraktet enligt § 9.1 ovan är kontraktets giltighetstid (början och slut) samt
förhållanden under vilka kontraktet kan sägas upp av någon av parterna.

3.

Alla klubbar ska, varje säsong, rapportera till sitt nationsförbund vilka spelare man har under
kontrakt. Detta ska ske på avsedd blankett senast det datum som meddelas från
nationsförbundet.
Icke kontraktsspelare som skriver kontrakt under året ska rapporteras av klubben till
nationsförbundet inom 7 dagar.

4.

Varje nationsförbund ska sända sitt register över kontraktsspelare till berört kontinentförbund
(EHF) varje år. Spelare som tecknar kontrakt under året ska rapporteras inom 7 dagar.
Kontinentförbunden ska sammanställa registren över kontraktsspelarna och tillställa dessa
IHF.

Transfermöjligheter
§ 10
Internationella transfers kan genomföras på tre olika sätt:
1.

Lån av en spelare som fortfarande står under kontrakt
Detta kan göras så ofta man önskar under ett kontrakts giltighetstid. Det nationsförbund som
släpper spelaren behåller transferrättigheterna. Kontraktet mellan spelaren och den utlånande
klubben fortsätter att gälla under låneperioden. Avtal om lån kan inte träffas utan spelarens
samtycke.

2.

Transfer med överförande av transferrättigheter
Om överenskommelse träffas mellan det nationsförbund som släpper spelaren, mottagande
nationsförbund och en spelare som fortfarande står under kontrakt kan övergång ske med
överförande av transferrättigheterna till det nya förbundet.

3.

Transfer efter upphörande av kontrakt
Efter kontraktstidens utgång kan övergång ske med överförande av transferrättigheterna till
det nya förbundet.

Transferprocedur
§ 11
1.

När ett kontrakt upprättats mellan en spelare och en klubb från ett nytt nationsförbund måste
den nya klubben informera den klubb från vilken spelaren går om detta.

2.

Skriftlig begäran om ITC ska sändas från det mottagande nationsförbundet till det
nationsförbund som spelaren är spelberättigad för.

3.

En kopia av begäran om ITC ska sändas till IHF (vid byte av kontinentförbund) eller berört
kontinentförbund (EHF).

4.

ITC undertecknat av det nationsförbund från vilket spelaren går ska sändas till mottagande
nationsförbund. En kopia ska sändas till IHF (vid byte av kontinentförbund), eller berört
kontinentförbund (EHF).

5.

Endast när mottagande nationsförbund mottagit ITC bekräftat från IHF (vid byte av
kontinentförbund), eller berört kontinentförbund (EHF) får spelaren göras spelklar för den nya
föreningen. Det datum som anges i ITC ska då gälla.

6.

Ett nationsförbund får endast vägra att utfärda ITC i fall som anges i §6 och §8 i detta
reglemente.

7.

En spelare kan begära att det nationsförbund som innehar transferrättigheterna utfärdar ett
ITC även om han/hon fortfarande står under ett kontrakt. Detta under förutsättning att han/hon
genom civilrättslig dom eller på annat sätt kan bevisa att den klubb med vilken han/hon har
kontrakt har brutit mot kontraktets innehåll.

8.

De fall där ITC vägras ska hanteras i enlighet med §8 i detta reglemente.

§ 12
1.

Om en spelare undertecknar två eller fler kontrakt för samma tidsperiod ska det kontrakt gälla
som först rapporterats till berört nationsförbund. Undantagsfall gäller vid lån.

2.

I fall enligt 1 ovan kan IHF eller EHF vidta disciplinära åtgärder.

3.

En kontraktsspelare har rätt att teckna kontrakt med en ny klubb för tiden från och med att
gällande kontrakt upphört.

4.

En spelare kan inte gå från en klubb till en annan så länge han/hon har ett gällande kontrakt.
Överenskommelse om förändringar eller uppsägning av kontrakt ska ske skriftligt mellan
kontraktsparterna.

Lån av spelare
§ 13
1.

Lån av spelare från en klubb till en annan ska hanteras som transfer i enlighet med detta
reglemente. Ett ITC ska utfärdas om en spelare lämnar ett nationsförbund för utlåning till en
klubb i ett annat nationsförbund.

2.

Efter upphörande av ett lån återgår spelaren automatiskt till den klubb han/hon lämnade.

3.

Villkoren för ett lån av en kontraktsspelare (tid, rättigheter och skyldigheter etc.) ska
redovisas i ett separat skriftligt avtal som ska bifogas ITC. Klausuler med sådant innehåll
i ett transfercertifikat är inte tillåtna.

4.

Ingenting förhindrar förlängning av lån så länge det inte strider mot andra delar av detta
reglemente.

5.

Tiden för ett låneavtal får inte överstiga tiden för en spelares ordinarie kontrakt med den
utlånande klubben.

6.

Det nationsförbund till vilket en spelare varit utlånad ska underrätta IHF (vid byte av
kontinentförbund), eller berört kontinentförbund (EHF) inom 14 dagar från låneperiodens
upphörande om eventuella bestraffningar som berörd spelare står under.

Kompensation
§ 14
När en kontraktsspelare tecknar kontrakt med en ny klubb har hans/hennes tidigare klubb rätt
till ekonomisk kompensation om inte detta strider mot internationella lagar eller
överenskommelser (t.ex. EG-rätt).

§ 15
1.

Om ingen överenskommelse kan nås beträffande transfersumma mellan inblandade klubbar
kan nationsförbundet/klubben som spelaren lämnar vägra att släppa spelaren. Detta utgör en
relevant anledning till vägran att utfärda ITC.

2.

Efter att 12 månader gått från utgången av det senaste kontraktet mellan en spelare och en
klubb är spelaren automatiskt att betrakta som "icke kontraktsspelare". Internationella
övergångar för en sådan spelare ska hanteras utifrån de delar av detta reglemente som reglerar
icke kontraktsspelare.

Regler för icke kontraktsspelare
§ 16
1.

När ett kontrakt upphör har en spelare rätt att spela som icke kontraktsspelare.

2.

En spelare når statusen icke kontraktsspelare efter högst 12 månader efter upphörandet av
hans/hennes senaste kontrakt.

§ 17
1.

En spelare betraktas som icke kontraktsspelare inom ramen för detta reglemente så länge som
förhållandena i IHF´s spelarreglemente avsnitt 3 gäller och så länge förhållandena i §9.1 i
detta reglemente inte gäller.

2.

Spelare som innehar och/eller får statusen icke kontraktsspelare ska medges ITC utan
tidsbegränsning.

3.

I samband med övergång för en icke kontraktsspelare har den klubb som spelaren lämnar rätt
till ekonomisk ersättning endast om spelaren har haft statusen av kontraktsspelare.

4.

Efter att det nationsförbund vilket spelaren lämnar utfärdat ITC och sänt detta till det nya
nationsförbundet har en icke kontraktsspelare rätt att spela för den nya klubben. Detta gäller
endast när en spelare med statusen icke kontraktsspelare ska spela som icke kontraktsspelare
efter övergången.

5.

En kopia av ITC:et ska sändas till underrätta IHF (vid byte av kontinentförbund), eller berört
kontinentförbund (EHF).

§ 18
1.

Om en före detta kontraktsspelare undertecknar ett nytt kontrakt inom 36 månader efter
utgången av ett tidigare kontrakt har den klubb med vilken spelaren hade kontrakt rätt till
ekonomisk kompensation.
Denna summa ska fastställas vid utgången av det senaste kontraktet och bifogas ITC:et.

§ 19
1.

Om en klubb där en spelare senast var kontraktsspelare tvivlar på spelarens status i den nya
klubben har klubben rätt att vända sig till IHF (vid byte av kontinentförbund), eller berört
kontinentförbund (EHF) för klargörande och vidtagande av eventuella åtgärder.

Frigivande av spelare för landslagsspel
§ 20
1.

Spelare som kallas till landslagsspel ska motsvara de förhållanden som anges i IHF´s
spelarreglemente avsnitt 7.

2.

En klubb som har en spelare från annat land under kontrakt ska släppa denna spelare till sitt
nationsförbund om han/hon kallas till landslagsaktivitet.

3.

En klubb ska släppa spelare till landslagsaktivitet i enlighet med §20.2 enligt följande:

3.1

Olympiska Spel, Världsmästerskap, Kontinentmästerskap
Spelaren ska släppas under en tidsperiod från 15 dagar före ett mästerskap till 1 dag efter
mästerskapet.

3.2

Kvalifikationsmatcher/-turneringar inför turneringar enligt 3.1
Spelaren ska släppas under en tidsperiod från 2 dagar före spelperiodens början till 1 dag efter
slutet av spelperioden.

3.3

Övriga landslagsaktiviteter
Spelaren ska släppas i 15 dagar per säsong (inklusive resdagar).

4.

Beträffande §20.3 ovan har nationsförbund och berörda klubbar rätt att skriftligt avtala annat.

5.

Datum för landslagsaktiviteter enligt §20.3 ska skriftligen meddelas berörda klubbar och
deras nationsförbund senast 60 dagar före dess början. Kopia ska sändas till IHF eller berört
kontinentförbund (EHF).

§ 21
En klubb som släpper en spelare till landslagsaktivitet i enlighet med §20 har inte rätt att begära
ekonomisk kompensation.
§ 22
1.

Under förutsättning att inga andra skriftliga överenskommelser upprättats ska det
nationsförbund som kallar en spelare till landslagsaktivitet bära alla kostnader för resor och
förläggning i samband med detta.

2.

Den klubb för vilken spelaren är spelberättigad ansvarar för att spelaren är försäkrad även för
den tid spelaren deltar i landslagsaktiviteter.

§ 23
1.

Om ett nationsförbund så begär ska en spelare som tackar nej till landslagsspel på grund av
skada eller sjukdom undersökas av en läkare man själva utser.

2.

Om en spelare inte följer en kallelse till landslagsaktivitet enligt §20.3 har han/hon inte rätt att
spela för sin klubb under en period från 2 dagar före till 5 dagar efter den aktuella
landslagsperioden.

3.

Om en spelare bryter mot §23.2 ovan och ändå spelar för sin klubb ska han/hon på begäran
från sitt nationsförbund av IHF eller berört kontinentförbund (EHF) avstängas från spel för
sin klubb i 6 månader.

4.

En klubb som i brott mot detta reglemente förhindrar spelare att deltaga i landslagsaktivitet
kommer att bestraffas i enlighet med gällande IHF-reglemente.

Administrativ hantering av transfers och tvister
§ 24
1.

Berört kontinentförbund ansvarar för administration av internationella övergångar och
hantering av tvister mellan nationsförbund, klubbar och spelare.

2.

Kontinentförbundet har rätt att utfärda kompletterande bestämmelser till IHF´s reglemente.

3.

Kontinentförbundets rättsreglemente ska tillämpas vid eventuella tvister.

4.

IHF ansvarar för administration och hantering av tvister i samband med internationella
övergångar mellan klubbar från olika kontinenter. Kontinentförbunden ska hållas
informerade.

Giltighet
Detta reglemente gäller från 1 januari 1999.
I fall där internationella lagar och avtal står i strid med förhållanden som regleras i detta reglemente
(t.ex. EG-rätt) har nationsförbunden att följa dessa lagar.
I fall där tvist uppkommer om tolkning av innebörden av detta reglemente ska den engelskspråkiga
versionen gälla.

