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Kapitel 3 - Särskilda bestämmelser om professionella spelare

Representationsbestämmelser år 2020
Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda representationsbestämmelser.
Nedanstående representationsbestämmelser som beslutats av SvFF:s Representantskap träder i kraft den 19
november 2019.
Begrepp
I dessa bestämmelser betyder:
Amatör: Spelare som inte uppbär någon ersättning från en förening eller spelare som under ett kalenderår
uppbär lön eller annan inkomstskattepliktig förmån som uppgår till mindre än 10 000 kr.
Avbytare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart, eller som byts av, och som vid ett obegränsat antal
tillfällen kan bytas mot annan spelare på planen.
Avtalslös professionell spelare: Spelare som varit professionell men vars spelaravtal med förening löpt ut eller
slutat gälla av annat skäl.
Behörig spelare: Spelare som är registrerad, spelklar och i övrigt har rätt att representera förening i enlighet
med SvFF:s och FIFA:s tävlings- och spelregler.
Bindande match: Tävlingsmatch som anordnas av eller har tillstånd från SvFF eller SDF.
Blankettanmälan: Övergångsanmälan i form av pappersblankett som köps hos SvFF eller SDF.
Deltagande: Spelare som upptagits på spelarförteckningen som deltagare från matchstart har deltagit när match
inleds. Ersättare har deltagit om spelaren byts in. Avbytare har deltagit oavsett om spelaren byts in eller inte.
Distriktsserie: Serier som anordnas av SDF.
Distriktstävling: Distriktsserierna samt andra av SDF anordnade tävlingar.
Elektronisk övergångsanmälan: Övergångsanmälan som registreras elektroniskt i FOGIS.
Ersättare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart och som vid ett enda tillfälle kan bytas mot annan
spelare på planen.
FIFA: Det internationella fotbollförbundet Federation Internationale de Football Association.
FOGIS (Fotbollens gemensamma informationssystem): Administrativ databas innehållande uppgifter om
SvFF:s och SDF:s verksamhetsområden.
Frimånad för amatörer: Period fr.o.m. den 15 november t.o.m. den 15 december.
Förbundsserie: Serier anordnande av SvFF (Allsvenskan - div. 3, herrar, OBOS Damallsvenskan – div. 1,
damer, samt SM Flickor 17, SM Pojkar 17 och SM Pojkar 19.
Förbundsstyrelsen: SvFF:s Styrelse.
Förbundstävling: Förbundsserierna samt andra av SvFF anordnade tävlingar.
Förening: Ideell förening som bedriver fotbollsverksamhet och som är medlem i SvFF.
IdrottsAB: Aktiebolag till vilket förening, i enlighet med SvFF:s stadgar, upplåtit rätten att delta i SvFF:s
tävlingsverksamhet.
ITC (Internationellt transfercertifikat): Dokument som utfärdas av spelarens senaste nationsförbund i
samband med en internationell övergång.

Nyregistrering: Registrering av spelare som tillhör förening men som inte är registrerad i FOGIS.
Professionell spelare: Spelare som under ett kalenderår från förening uppbär lön eller annan
inkomstskattepliktig förmån till ett sammanlagt belopp om lägst 10 000 kr.
Registrering: Administrativt införande i FOGIS av uppgift i fråga om spelare.
Registreringsperioder för professionella: Perioder under tiden fr.o.m. den 8 januari t.o.m. den 31 mars
respektive fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 11 augusti.
Representationslag: Förenings A-lag för seniorer, herrar respektive damer.
Representationsserie: Serie där förenings representationslag och, om SDF så beslutat, andralag deltar.
RF: Sveriges Riksidrottsförbund.
SDF: Specialidrottsdistriktsförbund.
Spelklarhet: Rätt för spelare att efter övergång eller annan registreringsåtgärd, och som i övrigt är behörig, delta
i tävlingsmatch för sin nya förening.
Spelaravtal: Av SvFF upprättat skriftligt obligatoriskt standardkontrakt endast för professionella spelare.
Spelarpass: Uppgifter, inom ramen för spelarregistret, om spelarens innevarande och tidigare föreningar med
angivande av datum för respektive registrering.
Speltermin: Perioder omfattande 1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober samt 1 november – 28 februari.
Speltillstånd: Av SvFF medgiven spelklarhet för en spelare som genomfört en internationell övergång.
SvFF: Svenska Fotbollförbundet.
Säsong: Period fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.
Tillfälligt speltillstånd: Av SvFF medgiven tillfällig spelklarhet för en spelare som genomfört en internationell
övergång eller som är asylsökande.
TK: Tävlingskommitté.
Träningsmatch: Match som inte är en tävlingsmatch.
Tävlingsmatch: Match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden.
Tävlingsregler: Tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser samt övriga reglementen, spelregler,
föreskrifter och anvisningar hänförliga till tävlingsverksamhet inom fotbollsidrotterna.
UEFA: Det europeiska fotbollförbundet Union des Associations Européennes de Football.
Underårig: Person som inte fyllt 18 år.
Ungdomsregistrering: Särskild frivillig registrering av spelare t.o.m. den 31 mars det kalenderår spelaren fyller
15 år. Ungdomsregistrering under kalenderåren då spelaren fyller 12–14 år samt 1 januari - 31 mars det
kalenderår spelaren fyller 15 år får ske i syfte att säkerställa framtida utbetalning av utbildnings- eller
solidaritetsersättning samt för att kunna visa att spelare är hemmafostrad enligt tävlingsbestämmelserna.
Övergångsanmälan: Anmälan, elektronisk eller blankett, som används vid spelares övergång till ny förening.
Övergångsanmälan express: Övergångsanmälan som används i syfte att förklara spelklarhet vid snarast
möjliga tidpunkt.

Övergångsanmälan p.g.a. begränsad verksamhet: Övergångsanmälan för spelare vars förening upphör med
all fotbollsverksamhet eller som bedriver begränsad verksamhet, vilket medför att spelaren inte ges möjlighet att
aktivt utöva fotboll.
Övergångstid: Period från övergångsanmälan till spelklarhet, i enlighet med vad som närmare föreskrivs i dessa
bestämmelser.
Överårig spelare: Barn- och ungdomsspelare som till följd av sin ålder inte får delta i en åldersbegränsad
tävling.

3 kap. – Särskilda bestämmelser om professionella spelare
1§

Registrering av professionell spelare
Registrering av professionell spelare får endast ske under någon av de två av SvFF fastställda
registreringsperioderna.
Förening får inte begära att spelklarhet för professionell spelare ska infalla utanför de två av SvFF
fastställda registreringsperioderna.

2§

Maximalt antal föreningar under säsong
Professionell spelare får under en säsong vara registrerad för maximalt tre föreningar. Under denna
period får spelaren dock endast delta i bindande matcher för två föreningar.
En professionell spelare som övergår mellan föreningar tillhörande nationsförbund med överlappande
säsong (genomförande av säsong höst/vår respektive vår/höst och vice versa) får dock spela bindande
match för en tredje förening under återstoden av den tredje föreningens säsong, under förutsättning att
spelaren fullföljt sina avtalsförpliktelser gentemot tidigare föreningar.

3§

Undantag från registreringskraven
På ansökan från spelare får SvFF:s TK medge undantag från vad som föreskrivs i 1 och 2 §§.
Undantag får medges om spelarens förening upphör med sin verksamhet. Undantag får också medges
om spelarens avtal har upphört före utgången av den första registreringsperioden och spelaren inte
ingått nytt avtal innan registreringsperioden avslutats. Undantag till följd av att spelarens avtal har
upphört får endast medges fram till den andra registreringsperioden påbörjas. Avtalet måste minst ha
en löptid till och med 30 november innevarande år.

4§

Registrering av tidigare amatör
Amatör som var registrerad för förening innan den senaste registreringsperioden för professionella
avslutades får registreras som professionell i föreningen under perioden fram till nästkommande
registreringsperiod. Detsamma gäller amatörspelare, där övergångsanmälan till en ny förening gjorts
innan den senaste registreringsperioden för professionella avslutades.
Amatör, som registrerats av en förening efter att den senaste registreringsperioden för professionella
avslutats, får inte registreras som professionell förrän nästkommande registreringsperiod.

5§

Första registrering som professionell spelare
Spelare som under innevarande kalenderår fyller 15 år och som vid sin första registrering får
professionell status får registreras utanför de fastställda registreringsperioderna.

6§

Övergång avtalslös professionell spelare
Avtalslös professionell spelare får övergå till annan förening utan godkännande från den förening där
han senast hade ett gällande spelaravtal.
När en avtalslös professionell spelare övergår till ny förening är den nya föreningen skyldig att senast
inom en vecka från det att spelaren och den nya föreningen är överens om övergången, skriftligen
meddela spelarens föregående förening.

7§

Övergång avtalsbunden spelare
Förening som önskar förhandla med avtalsbunden professionell spelare eller dennes ombud är skyldig
att inhämta spelarens förenings godkännande innan spelaren eller ombudet kontaktas.
Förening som har för avsikt att förhandla med spelare som har 6 månader eller mindre kvar av avtalet,
eller dennes ombud, är endast skyldig att skriftligen meddela spelarens förening om sin avsikt innan
spelaren eller ombudet kontaktas.

8§

Krav på spelaravtal
Professionell spelare ska ha ett spelaravtal med sin förening.
Spelare i förening som deltar i Allsvenskan, Superettan, Ettan och OBOS Damallsvenskan måste,
fr.o.m. att spelaren fyller 18 år, ha ett hos SvFF registrerat gällande spelaravtal för att ha rätt att föras
upp på spelarförteckningen vid representationslagets matcher i förbundsserierna. Detsamma gäller för
spelare som inte är medborgare i EU- eller EES-stat eller Schweiz och som spelar i förening som
deltar i Elitettan.
Spelare i förening som deltar i kval till Allsvenskan och Superettan måste, fr.o.m. att spelaren fyller
18 år, ha ett hos SvFF registrerat gällande spelaravtal för att ha rätt att föras upp på
spelarförteckningen vid representationslagets matcher i kvaltävlingen.
Spelaravtal ska registreras hos SvFF. SvFF får endast registrera spelaravtal som träder i kraft inom
sex månader fr.o.m. dagen då avtalet inkommit till SvFF.
SvFF får inte registrera spelaravtal mellan förening och spelare som inte har fyllt 15 år. Avtalsvillkor
som begränsar en underårig spelares rätt enligt 1 kap. 5 § andra stycket att byta förening är ogiltigt.
Förenings underlåtenhet att lämna in spelaravtalet till SvFF medför att spelaren, vid tillämpningen av
representationsbestämmelserna, beroende på omständigheterna, ska betraktas som amatör alternativt
avtalslös professionell.

9§

Innehåll i spelaravtal
Spelaravtalet, som utgör en integrerad del av dessa bestämmelser, ska alltid innehålla uppgifter om
avtalets tidsomfattning samt de ekonomiska villkor spelaren och föreningen kommit överens om.
Spelaravtal för professionell spelare som är 18 år eller äldre får ha en löptid om som mest 5 år.
Spelaravtal för underårig professionell får ha en löptid om som mest 3 år såvida inte annat följer av
kollektivavtal.
Spelaravtal får inte innehålla villkor som ogiltigförklarar avtalet i det fall att spelaren inte erhåller
arbetstillstånd eller inte godkänns för spel av medicinsk expertis.
Spelaravtal för professionell spelare i vilket spelaren inte garanteras en ersättning om minst 10 000 kr
per kalenderår får inte registreras.
Spelaravtal som är ingångna före den 27 november 2015 och som under ett kalenderår ger spelaren
rätt till lön eller annan inkomstskattepliktig förmån som uppgår till minst 3 000 kr medför att spelaren
är professionell till avtalets upphörande.

10 §

Klubbavtal
Om berörda föreningar i samband med en spelarövergång träffar en överenskommelse som avser
spelarens framtida föreningstillhörighet krävs, för att överenskommelsen ska vara gällande, att
spelaren skriftligen godkänt saken.

11 §

Sekretess för spelaravtal
Spelaravtal som getts in till SvFF är sekretessbelagda. Uppgifter i avtal får inte röjas för obehörig utan
berörd förenings eller spelares skriftliga godkännande.

12 §

Hävning av spelaravtal
Om parterna är överens får ett spelaravtal hävas i förtid.
En spelare har därutöver rätt att, inom 15 dagar från speldagen för dennes förenings
representationslags sista serie- eller kvalmatch för säsongen, häva sitt spelaravtal. Sådan rätt till
hävning föreligger endast om spelaren kan åberopa sportsligt berättigade skäl såsom att en etablerad
professionell spelare under innevarande säsong endast deltagit i färre än en tiondel av föreningens
representationslags bindande matcher. Med deltagande avses antalet minuter som spelaren deltagit i
spel för föreningen och inte antalet matcher som spelaren representerat föreningen.
Vad som föreskrivs ovan utgör inte hinder för förening eller spelare att häva spelaravtal med
hänvisning till grovt kontraktsbrott.
Tvist angående innehåll i spelaravtal, inklusive tvist om hävningsrätt, får inte väckas vid allmän
domstol utan ska hänskjutas till avgörande av SvFF:s Skiljenämnd.

13 §

Utlåning av professionell spelare
Vid utlåning av spelare från en förening till en annan ska en övergångsanmälan ges in till SvFF varje
gång en spelare ska registreras för lånande förening, samt varje gång då spelaren ska återregistreras i
den utlånande föreningen.
Endast professionell spelare får utlånas.
Den utlånande föreningen ansvarar för att övergångsanmälan ges in till SvFF.
De villkor som reglerar utlåning av en spelare, såsom exempelvis utlåningstid och skyldigheter som
följer med lånet, ska fastställas genom ett separat skriftligt avtal mellan föreningarna och spelaren.
Detta avtal ska tillsammans med övergångsanmälan ges in till SvFF. Utlåningsavtal som getts in till
SvFF är sekretessbelagda. Uppgifter i sådana avtal får inte röjas för obehöriga utan berörda
föreningars och spelarens skriftliga godkännande.
Tiden för utlåning ska som minst omfatta tiden mellan två registreringsperioder för professionella.
Utlånad spelare kan därmed tidigast återregistreras i den utlånande föreningen i närmast följande
registreringsperiod för professionella.
Utlåning får inte ske under längre tid än den tid som gäller enligt spelaravtalet mellan spelaren och
den utlånande föreningen.
En förening som har lånat en spelare får inte medverka till en övergång av spelaren till en tredje klubb
utan skriftligt tillstånd från den utlånande föreningen.

14 §

Fotbollsutvecklande föreningssamarbete avseende professionell spelare
En förening (ordinarie förening) har möjlighet att, utan sedvanlig övergångsanmälan, vid varje givet
tillfälle låta högst sex utespelare och därutöver två målvakter representera annan förening/föreningar
(tillfällig förening) i lägre serienivå.
En förening (tillfällig förening) vars representationslag deltar i förbundsserierna samt div. 2, damer,
har möjlighet att, utan sedvanlig övergångsanmälan, vid varje givet tillfälle låta högst fyra spelare och
därutöver en målvakt från en annan förening (ordinarie förening) i högre division representera den
tillfälliga föreningen. Spelarna får delta i den tillfälliga föreningens representationslags seriespel och
eventuella kvalspel, dock inte i tävling där den ordinarie föreningen deltar. Spelarna får heller inte
delta i kval till div. 3, herrar.

Spelare enligt första och andra stycket ska ha ett hos SvFF registrerat spelaravtal med den ordinarie
föreningen samt fylla högst 22 år under aktuellt kalenderår. Spelare som är utlånad enligt 3 kap. 13 §
får inte representera den utlånande föreningen med stöd av denna bestämmelse.
Överenskommelse mellan samarbetande föreningar ska anmälas till SvFF på fastställt formulär (avtal)
för registrering senast den 31 augusti innevarande spelår. I anmälan ska berörda spelare anges.
Spelklarhet för sådan spelare infaller tidigast fyra dagar från det att avtal kommit in till SvFF.
Spelaren får därefter vid varje givet tillfälle utan uppehåll representera ordinarie och tillfällig förening.
Utlåning får inte ske under längre tid än spelaravtalets avtalstid med ordinarie förening. Berörda
spelare får vid varje givet tillfälle enbart vara anmäld för en tillfällig förening.
Berörd spelare får ersättas av annan spelare. Om spelaren ersätts av annan spelare ska den spelaren
anmälas till SvFF. Spelklarhet för den ersättande spelaren gäller tidigast fyra dagar från det att sådan
anmälan kommit in till SvFF. Anmälan om sådan ersättare ska ges in till SvFF senast den 31 augusti
innevarande säsong med uppgift om vilken spelare som ska ersättas. Spelare som ersätts får delta i
spel i den tillfälliga föreningen fram till dagen då den ersättande spelaren blir spelklar.

