Beslut gällande

UTBILDNINGSERSÄTTNING
2017-04-27

Förtydligande och ändringar inför 2017/2018 är markerade med röd kursiv fet stil
Beslut
SHF:s extra förbundsmöte den 24 april 2005 beslutade enligt förslaget gällande Utbildningsersättning
i samband med övergångar. Beslutet gäller från 2005-05-01.

1§

Spelår

Tävlingsåret omfattar tiden den 1 juli t.o.m. den 30 juni.
Tävlingsåret indelas i tre perioder, omfattande perioderna 1 juli-15 februari, 16 februari-30 april och
den 1 maj t.o.m. den 30 juni.
Licensåret omfattar perioden den 1 oktober t.o.m. den 30 september.
2§

Spelares status

Spelare är antingen kontraktsspelare eller icke kontraktsspelare. Med spelare avses i dessa
bestämmelser såväl kontraktsspelare som icke kontraktsspelare, såvida inte annat anges.
Spelare som under kalenderåret från en eller flera föreningar uppbär lön, naturaförmåner eller annan
skattepliktig förmån är att betrakta som kontraktsspelare. Förmåner och skyldigheter ska vara
reglerade i ett kontrakt mellan spelaren och föreningen.
För spelare i de två högsta divisionerna är det obligatoriskt med kontrakt.
Spelare som spelat match i A-, U- eller J-landslag anses alltid vara kontraktsspelare.
Varje spelare som har registrerats som kontraktsspelare kan övergå till icke-kontraktsspelare Om
spelaren under de närmaste 12 månaderna ingår nytt kontrakt är han/hon fortfarande att betrakta som
kontraktsspelare hos den senaste föreningen.
Alla avtal mellan en spelare och en förening ska innehålla uppgifter om i vilken förening spelare har
varit registrerad från 14 års ålder.
Spelare under 24 år är att jämföra med spelare säsongen 17/18 födda mellan den 1 juli 1993 och
t.o.m. den 30 juni 2003.

3§

Övergångar

Under perioden 16 februari till t.o.m. den 30 april går det inte att göra några övergångar, oavsett
spelarkategori.
Under övriga perioder gäller följande:
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 under pågående kontraktsperiod.
Utbildningsersättning gäller för spelare födda 1 juli 1993 t.o.m. den 30 juni 2003
Förtydligande gällande beskrivningen ”kontraktet har löpt ut” - En spelare som exempelvis
avslutar sitt kontrakt 30 april har tid på sig fram till den 15 februari att välja ny förening, detta utan att
föreningen han/hon lämnar kan begära mer ersättning än eventuell utbildningsersättning. Om nya
föreningen är ett Elitlag eller Allsvensk klubb = Utbildningsersättning. Om spelaren går till förening i
lägre division = Ingen ersättning (undantag är om den nya föreningen skriver kontrakt)
Övergång som kontraktsspelare till icke kontraktsspelare
Övergång kan ske under perioden 1 maj – 15 februari. Detta förutsätter:
att kontraktet har löpt ut eller
att föreningarna överens under pågående kontraktsperiod.
Ingen utbildningsersättning.
Undantag: Om spelaren inom den närmaste 12 månadersperioden, innan han/hon fyller 24 år, åter får
status som kontraktsspelare så gäller bestämmelser om 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.
Utbildningsersättning gäller för spelare födda 1 juli 1993 t.o.m. den 30 juni 2003

En icke kontraktsspelare blir kontraktsspelare i samma förening (ej någon övergång)
Kan ske när som helst under perioden 1 maj till 15 februari. Sker det under perioden 16 februari t.o.m.
den 30 april räknas spelare som kontraktsspelare från den 16 februari.
Utbildningsersättning gäller för spelare födda 1 juli 1993 t.o.m. den 30 juni 2003
Det innebär att de föreningar som spelaren representerat från 14 års ålder är berättigade till ersättning.
Vad som sägs i denna paragraf gäller från och med det kalenderår spelaren fyller 15 år.
Undantag från vad som sägs i denna paragraf får beviljas när synnerliga skäl föreligger, såsom att den
förening som spelaren är registrerad för under pågående säsong upphör med sin verksamhet på grund
av konkurs eller annan orsak.
Övergångar ska ske enligt de administrativa rutiner som fastställts av SHF.

4§

Spelaravtal / Kontrakt

Spelare i Elitserien och Allsvenskan ska ha kontrakt. Spelare i Division 1 och lägre behöver
ej ha kontrakt.
Kontraktsspelare ska ha ett skrivet kontrakt med sin förening. Detta är obligatoriskt i de två högsta
serierna, såväl på dam- som herrsidan. Spelare i serier från division 1 och lägre behöver ej teckna
kontrakt. Kontraktet ska uppfylla de av SHF fastställda kontraktsnormerna enligt SHF:s förslag till
spelaravtal. 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. Föreningen äger dock rätt till Utbildningsersättning, som säsongen
17/18 innefattar spelare födda mellan den 1 juli 1993 t.o.m. den 30 juni 2003 och som blir
kontraktsspelare.

5§

Utbildningsersättning

Antalet utbildningsår från 14 års ålder ligger till grund för utbildningsersättningen vid nationell
övergång.
I enlighet med vad som anges i denna paragraf ska en ekonomisk ersättning betalas upp till och med
det brytdatum som justeras efter varje säsong.
När en spelare undertecknar sitt första kontrakt efter den 1/5 2005 (införandedatum för
utbildningsersättningen) som kontraktsspelare ska en ekonomisk ersättning utbetalas till den
förening/de föreningar som medverkat i spelarens utbildning. Om spelaren varit registrerad för två
föreningar under ett tävlingsår ska beloppet fördelas proportionellt med 1/12-del per månad.
När spelaren därefter blir kontraktsspelare i en ny förening ska ersättning endast utgå till den förening
spelaren lämnar.
Vid internationella övergångar inom Europa – se EHF:s bestämmelser i detta avseende.

Beräkning av utbildningsersättning ska ske enligt följande nivåer och kategorier:
Reviderad 2017-04-27

Från
H+D
Elit
Allsvenskan
Div.1
Div.2
Div.3-lägre
Juniorer
A-ungdom

Till
H+D
4,0
3,5
2,5
1,7
1,0
2,0
2,0

Elit
Allsvenskan
Div.1
Div.2
Div.3-lägre
Junior

5,0
3,0
1,8
1,5
1,0
1,5

Meriter
H+D

Ålder säsongen 2017-2018
H+D

A: 11--> 1,5
A: 1-10
1,3
U: 6-->
1,3
U: 1-5
1,2
J: 6-->
1,2
J: 1-5
1,1

930701-940630
940701-950630
950701-960630
960701-970630
970701-980630
980701-990630
990701-000630
000701-010630
010701-020630
020701-030630

2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
1,0
1,0

I tabellen för Meriter ska endast högsta tariffen räknas.
Vid beräkning av Serietillhörighet räknas alltid den kommande säsongen. Detta om
övergången görs under perioden 1/5-30/6. Vid övergång under perioden 1/7-15/2 räknas
serietillhörigheten innevarande säsong.
När spelare går uppåt eller parallellt i systemet:
Multiplicera ihop de aktuella talen. Resultatet = utbildningsersättningen (i tkr)
Undantag: Blir resultatet 3 eller lägre, utgår ingen utbildningsersättning (i tkr)

När spelare går ner i seriesystemet:
Multiplicera ihop de aktuella talen. Resultatet = utbildningsersättningen (i tkr)
Undantag: Blir resultatet 5 eller lägre, utgår ingen utbildningsersättning (i tkr)
Undantag när spelare går neråt i seriesystemet
För att undvika skenövergångar neråt i seriesystemet tillhör en spelare sin "gamla" nivå i
12 månader efter sin övergång och den ursprungliga föreningen har då rätt till ersättning upp till den
nivå som spelaren hade betingat vid en direktövergång.

Utbetalning av ersättning
Ersättningen ska utbetalas av den nya föreningen till spelarens tidigare förening/föreningar senast
inom 14 dagar från det datum övergången registrerats hos SHF. Det är den nya föreningens
skyldighet att beräkna ersättningens storlek samt att fördela beloppet enligt ovan. Spelaren ska, om
nödvändigt, biträda den nya föreningen med upplysningar för att föreningen ska kunna fullgöra denna
skyldighet. Beträffande spelare, som bytt förening som ickekontraktsspelare och som vid ett senare
tillfälle blir kontraktsspelare i föreningen, ska ersättningen utbetalas senast inom 14 dagar från det att
kontraktsspelaravtalet undertecknades av spelaren och föreningen.
Om en spelare, i samförstånd med sin nya förening, byter förening under pågående avtalstid men
innan spelaren fyllt 24 år, ska ersättningen för utbildning till den förra föreningen, i förekommande
fall, inräknas i den ekonomiska överenskommelse som moderföreningen och den nya föreningen
ingår.
Om en kontraktsspelare, som slutat spela handboll, inom 12 månader vill börja spela igen som
kontraktsspelare, ska spelaren fortfarande anses vara registrerad för den förening som han/hon senast
var registrerad för. Denna förening är även berättigad utbildningsersättning om spelaren registreras för
den nya föreningen innan spelaren fyller 24 år. Om angiven tidsperiod har löpt ut är den förening hos
vilken spelaren senast var registrerad inte längre berättigad till någon ersättning.
Om inte betalningsterminen, enligt information ovan, följs av den nya föreningen kan, dock först efter
begäran av den tidigare föreningen, speltillståndet återkallas.
Förening som inte observerar de skyldigheter som stipuleras i bestämmelserna kan av SHF ådömas
bestraffning enligt RF:s och SHF:s stadgar.

_ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _

Information och frågor gällande Utbildningsersättning besvaras av Svenska Handbollförbundets
Tävlingsavdelning:

Ralf Lundberg

Nicklas Brunlöf

08-699 65 52
0706-47 60 02

08-699 65 56

ralf.lundberg@handboll.rf.se

nicklas.brunlof@handboll.rf.se
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