Sidan 1

Representationsbestämmelser år 2018
Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda representationsbestämmelser. Nedanstående
representationsbestämmelser som beslutats av SvFF:s Representantskap träder i kraft den 1 december 2017.

Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare representationsbestämmelser, utfärdade av Gestriklands
Fotbollförbund. Nedanstående representationsbestämmelser, inklusive tillägg, som fastställts av Gestriklands
Fotbollförbunds styrelse den 16 januari 2018, träder i kraft med omedelbar verkan och gäller spelåret 2018. GFF:s
Tävlingskommitté äger rätt att utfärda kompletterande föreskrifter och anvisningar.
Tillägg till SvFF:s Tävlingsbestämmelser, avseende fotbollsverksamheten inom GFF:s verksamhetsområde, finns
inskrivna efter varje tillämplig paragraf och markeras inramade med fet skrift.
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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.
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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 anordnade av SvFF (Allsvenskan - div. 3, herrar, Damallsvenskan - div. 1, damer, samt Junior-SM
och Pojk-SM).

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 12 januari t.o.m. den 4 april 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 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.
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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.
verksamhet:

Övergångsanmälan för spelare vars förening upphör med all fotbollsverksamhet eller som bed-begränsad
river 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.

GFF
DTK
DDpU
DDK

Gestriklands Fotbollförbund
GFF:s Tävlingskommitté
GFF:s Diciplinutskott
GFF:s Domarkommitté

1 kap – Inledande bestämmelser
1§

Omfattning
Dessa bestämmelser reglerar spelares behörighet att delta i organiserad fotboll, registrering av spelare och spelares övergång
mellan föreningar.

2§

Spelarregister
Vid registrering införs spelare i spelarregistret i FOGIS.
Registreringen gäller tills vidare. Det åligger förening att fortlöpande upprätthålla korrekta uppgifter om spelares registrering i
FOGIS.
I registret ska föras spelarpass med uppgifter om föreningar som spelare varit registrerad för fr.o.m. det kalenderår spelaren var
12 år.
Förening ska före ungdomsregistrering respektive registrering inhämta spelarens skriftliga medgivande. Medgivandet ska
förvaras hos föreningen och, på begäran, insändas till SvFF.
Om inte annat anges i förevarande bestämmelser administrerar SvFF spelarregistret inom ramen för FOGIS.
Rutiner för spelarregistret.
Ungdomsregistrering 12-14 år
Spelare som är 12-14 år registreras direkt av föreningarna hos Folksam.
För alla spelare yngre än licensålder (15 år) gäller oförändrade övergångsbestämmelser d.v.s. rätt att byta förening inför ny
speltermin utan särskilt övergångsförfarande.
Föreningen ska, innan ungdomsregisteringen meddelas Folksam, inhämta spelarens och dennes vårdnadshavares intyg att
föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret. Intyget, som gäller t.o.m. det år spelaren fyller 14 år, ska förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna
uppvisas för SvFF. Blankett ”Registreringsintyg-ungdom (spelare 12-14 år)” finns att hämta i dokumentbanken på GFF:s
hemsida.
Obs! Om spelaren lämnar föreningen ska han/hon strykas ur registret av föreningen varpå en eventuellt ny förening kan
ungdomsregistrera spelaren. Historiken kommer att finnas kvar för att kunna fastställa vilka föreningar som varit delaktiga
i spelarens fotbollsmässiga utbildning.
Beträffande övergång se 1 kap. 5§ (sidan 5)

Sidan 5
1 kap – Inledande bestämmelser forts...
Rutiner för spelarregistret.
Förstagångslicensiering från 15 år
Föreningen ska, innan förstagångslicensiering meddelas Folksam, inhämta spelarens och, om spelaren är under 18 år,
dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes
personuppgifter får föras in i spelarregistret. Intyget förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för
SvFF. Blankett ”Registreringsintyg (från 15 år)” finns att hämta i dokumentbanken på GFF:s hemsida.
Obs! Spelare som varit ungdomsregistrerade i föreningen (12-14 år) blir automatiskt licensierade i föreningen. Dock krävs
nytt licensintyg från 15 år för att licensieringen ska vara giltig. Om spelaren lämnar föreningen innan
förstagångslicensieringen ska han/hon strykas ur registret av föreningen varpå en eventuellt ny förening kan
förstagångslicensiera spelaren. Historiken kommer att finnas kvar för att kunna fastställa vilka föreningar som varit
delaktiga i spelarens fotbollsmässiga utbildning.
3§

Registrering av spelare
Från och med den 1 april det kalenderår en spelare fyller 15 år ska spelaren vara registrerad för viss förening för att få
representera föreningen i bindande match.
En spelare får endast vara registrerad som fotbollsspelare för en förening vid varje givet tillfälle. Spelare får även vara
registrerad som futsalspelare enligt tävlingsbestämmelser för futsal samt delta i beach soccer enligt vad som är särskilt
föreskrivet om detta.
Registrerad spelare är antingen amatör eller professionell.

4§

Undantag från bestämmelserna
På ansökan av berörd part får SvFF:s TK medge undantag från dessa bestämmelser, såvida inte annat särskilt föreskrivs.

5§

Registrering och övergång av barn och ungdom
Förening får ungdomsregistrera spelare t.o.m. den 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år. SDF får föreskriva särskilda
krav på ungdomsregistrering till följd av hantering av matchrapporter i FOGIS. Avsteg från sådan föreskrift får inte föranleda
tävlingsbestraffning.
Lag som deltar i F/P 15 år och äldre klasser ska ha ungdomsregistrerade spelare.
Spelare får t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 14 år representera endast en förening under samma speltermin. Om det finns
särskilda skäl, såsom dubbel bosättning, får dock spelare med nuvarande förenings godkännande, medges tillstånd från berört
SDF att representera ytterligare förening inom samma speltermin.
För spelare 14 år och yngre gäller följande:
Spelare får endast representera en förening under samma speltermin eller i samma tävling. Undantag kan medges från detta
om skriftlig överenskommelse träffas på blankett, som finns att hämta i dokumentbanken på GFF:s hemsida, mellan
berörda föreningar. Kopia på överenskommelsen sändes till DTK.

6§

Internationellt samarbete om barn- och ungdomsfotboll m.m.
Förening med juridisk, ekonomisk eller annan anknytning till en fotbollsakademi med verksamhet i Sverige är skyldiga att till
SvFF lämna uppgifter om samtliga underåriga spelare som deltar i akademins verksamhet.
SvFF ska försäkra sig om att samtliga fotbollsakademier som saknar juridisk, ekonomisk eller annan koppling till en förening:
a) bedriver verksamhet i en förening som deltar i det nationella seriesystemet, och att samtliga spelare rapporteras till eller
registreras hos SvFF, eller
b) rapporterar samtliga underåriga spelare som deltar i träning hos fotbollsakademin.
SvFF ska föra register innehållande namn och födelsedatum över de rapporterade underåriga spelarna.
Genom att rapportera till SvFF förbinder sig samtliga spelare och fotbollsakademier att spela fotboll i enlighet med FIFA:s
spelregler och att respektera och främja fotbollens etiska principer.
FIFA kan, i enlighet med sina disciplinregler, bestraffa dem som handlar i strid med förevarande paragraf.
Förening som har ett stadigvarande samarbete om barn- och ungdomsfotboll med förening i annat nationsförbund ska lämna
uppgifter om detta samarbete till SvFF.
Förening som i annat nationsförbund organiserar ett tillfälligt träningsläger eller fotbollsskola för barn- eller ungdomsspelare
som inte tillhör föreningen ska lämna uppgifter om detta samarbete till det berörda nationsförbundet.

7§

Försäkring
Spelare är genom sin registrering försäkrad i samband med sitt fotbollsidrottsutövande i enlighet med särskilt utfärdade
försäkringsbestämmelser.
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1 kap – Inledande bestämmelser forts...
8§

Otillåtet inflytande och ägande
Förening får inte träffa överenskommelse som ger tredje part rätt att påverka föreningens självständighet ifråga om
beslutanderätt om sportslig prestation, spelares arbetsvillkor eller övergång till ny förening. Detta förbud gäller även
överenskommelser som innebär att spelare inte får delta i vissa matcher, t.ex. match mot förening som spelaren tidigare har
representerat.
Förening får inte träffa överenskommelse som ger tredje part rätt att, helt eller delvis, ta del av framtida ersättning för en
spelare som övergår till en ny förening, eller som ger tredje part annan rätt i förhållande till en framtida spelarövergång eller
övergångsersättning.
Med tredje part avses annan än de två berörda föreningarna vid en spelarövergång eller föreningar där spelaren tidigare varit
registrera

9§

IdrottsAB
Vad som föreskrivs om förening äger motsvarande tillämpning på IdrottsAB såvida inte annat anges.

10 §

Spel i bindande match
Spelare som upptagits på spelarförteckning anses ha representerat föreningen i bindande match endast efter deltagande.
Avbruten match som ska spelas om ska inte anses bindande för de spelare som deltagit i den avbrutna matchen.
W.o.-match ska inte anses bindande för de spelare som utsetts att delta i matchen.
Avbruten match som inte spelas om ska anses vara bindande match för de spelare som deltagit. Avbruten match som
återupptas ska anses vara bindande match först när matchen slutförs.
Match i vilken obehörig spelare spelat ska anses vara bindande för de behöriga spelare som deltagit i matchen.
Spelares deltagande i match med stöd av föreningssamarbete enligt 2 kap 7 § eller 3 kap. 13 § anses vara bindande match för
den förening i vilken spelaren är registrerad.

11 §

Hantering av tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden
Tävlingsärenden och ärenden om tävlingsbestraffning rörande tillämpningen av dessa bestämmelser prövas i enlighet med
SvFF:s Tävlingsbestämmelser.
SvFF:s TK har rätt att fatta beslut i frågor som i övrigt inte beaktats i dessa bestämmelser.

12 §

Representationsrätt inom egen förening (representationslag och andralag)
SDF har rätt att avseende distriktsserierna föreskriva vad som gäller för spelares deltagande i annat lag än representationslaget i
spelarens förening.
Representationsrätt inom den egna föreningen gällande herrfotbollen vid ”Rakt Seriesystem”.
- I serier med ”ersättare” (div 3 och högre) sker övergång från ”lag 1” till ”lag 2” på så sätt att enbart spelare som satts upp
på spelarförteckningen som ersättare i den senaste matchen för ”lag 1”, oavsett om man deltagit i matchen eller ej, får
delta i påföljande match för ”lag 2”.
- I serier med ”avbytare”, div 4 och lägre, anses alla spelare, som finns upptagna på spelarförteckningen, ha deltagit i
matchen.
I sådana fall får högst fem (5) spelare, som upptagits på spelarförteckningen, delta i påföljande match för ”lag 2”.
Samma gäller, i förekommande fall, även vid ”lag 2”-spelares deltagande i ”lag 3”. Spelare får ej flyttas direkt från ”lag
1” till ”lag 3”
Vid kombinerade lag får totalt fem (5) spelare från överliggande serie, enligt ovan, delta i ”lag 2”/”lag 3”-kombination.
- Övriga spelare ska stå över en match i den serienivå han senast deltog i för att få spela på lägre nivå i det raka
seriesystemet.
- Har ”lag 1” seriestart senare än ”lag 2” får högst fem (5) spelare, som deltagit i ”lag 2:s” seriematch, delta i första
seriematchen för ”lag 1”.
- Speciella regler kan gälla för U-lag, som deltar i seniorserier Fastställes av DTK.
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Representationsrätt inom den egna föreningen gällande damfotbollen vid ”Rakt seriesystem”.
- I serier med ”ersättare”, div 1 och högre, sker övergång från ”lag 1” till ”lag 2” på så sätt att enbart spelare som satts upp
på spelarförteckningen som ersättare i den senaste matchen för ”lag 1”, oavsett om man deltagit i matchen eller ej, får
delta i påföljande match för ”lag 2”.
- Från lag i div 2 damer och lägre får högst fem (5) spelare, som upptagits på spelarförteckningen, delta i påföljande
match för ”lag 2”. Samma gäller, i förekommande fall, även vid ”lag 2”-spelares deltagande i ”lag 3”. Spelare får ej
flyttas direkt från ”lag 1” till ”lag 3”
- Övriga spelare ska stå över en match i den serienivå hon senast deltog i för att få spela på lägre nivå i det raka
seriesystemet.
- Har ”lag 1” seriestart senare än ”lag 2” får högst fem (5) spelare, som deltagit i ”lag 2:s” seriematch, delta i första
seriematchen för ”lag 1”.
- Speciella regler kan gälla för U-lag, som deltar i seniorserier Fastställes av DTK.
Representationsrätt inom den egna föreningen gällande barn- och ungdomsfotbollen.
Deltagande i lika lag, 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11.
Om en förening deltar med fler än ett lag i samma åldersgrupp eller i olika divisioner får spelare flyttas valfritt mellan
lagen.
Inom GFF-cupen (13/14 år) får ej spelare flyttas mellan föreningens lag.

13 §

Motionsfotboll
Förbundsstyrelsen får meddela särskilda föreskrifter om förutsättningarna för motionsfotboll.

14 §

Åldersdispenser
SDF har rätt att besluta om dispenser för överåriga spelare i sina distriktstävlingar. Beviljad dispens överförs automatiskt till
andra nationella tävlingar (dock inte SM-tävlingar) och internationella tävlingar under förutsättning att respektive arrangör
tillåter dispenser för överåriga.
Dispensregler inom GFF:s Barn- och ungdomsfotboll.
I tabellösa serier, F/P 7-12 år, får en överårig, ett (1) år äldre, spelare vara på plan samtidigt. Åldersdispens ska inte sökas.
I varje åldersklass från F/P 13 år och äldre får ett (1) år äldre spelare delta utan dispensansökan.
För spelare som är två (2) år äldre kan särskild åldersdispens sökas. Max två (2) spelare med dispens får vara på plan
samtidigt om inte särskilda skäl föreligger.
Personlig dispens kan sökas för spelare som av sociala eller andra synnerliga skäl fotbollsmässigt passar bättre i ett yngre
lag. Skulle spelaren spela i ett av föreningens äldre (högre placerade) ungdomslag upphävs dispensen med omedelbar
verkan.
Lagdispens kan sökas då föreningen har en för liten spelartrupp för att kunna fullfölja seriespelet. Spelare får då även
spela i föreningens äldre lag.
För lagdispens ska spelartrupp bifogas ansökan.
Blankett för dispensansökan finns i dokumentbanken på GFF:s hemsida. Namn på spelare, fullständigt personnummer
och serie till vilken dispensen söks anges på blanketten, samt att motivering till dispensen skrivs på separat papper och
för lagdispens även spelartrupp innan ansökan sänds till DTK.
DTK uppmanar dock lag med flera dispensansökningar att i första hand överväga anmälan till serie för äldre och därmed
skapa möjlighet för alla spelare att delta i samtliga matcher.
OBS! I GFF-cupen och i matcher om DM får inte några överåriga spelare delta.

2 kap – Särskilda bestämmelser om amatörspelare
1§

Förutsättningar för amatörövergång
Amatör får övergå mellan föreningar under eller utanför frimånaden, enligt vad som närmare föreskrivs nedan.

2§

Frimånadsövergång
Amatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan förening under frimånaden. Detta inkluderar
övergång från amatör till att även fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive från avtalslös
professionell till att bli amatör.
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3§

Övergång utanför frimånad
Om berörda föreningar är överens får amatör övergå till annan förening utanför frimånaden. Detta inkluderar övergångar där
spelare förblir amatör även i den nya föreningen, där professionell spelare blir amatör i den nya föreningen samt i samband
med återgång till amatörstatus.

4§

Ogiltig begränsning av frimånadsövergång
Avtalsvillkor som begränsar en amatörs rätt att byta förening inom frimånaden är ogiltigt.

5§

Registrering vid övergång utanför frimånad
Om övergångsanmälan för amatör görs utanför frimånaden och den lämnande föreningen inte har lämnat sitt godkännande
registreras spelaren, och blir spelklar, för sin nya förening den 15 november.
På ansökan från spelare får TK meddela undantag från första stycket om övergång sker till följd av att spelaren flyttat på grund
av skäl som inte relaterar till spelarens utövande av fotboll samt att det även i övrigt föreligger särskilda skäl för undantag. Om
TK inte meddelat beslut inom en vecka från den dag då övergångsanmälan inkom till SvFF ska spelaren, om ansökan bifalls,
förklaras omedelbart spelklar för den nya föreningen.
Spelare som meddelats undantag enligt andra stycket, får inte övergå till ytterligare förening förrän tidigast nästföljande
frimånad. Om det finns särskilda skäl får dock TK, på ansökan av spelaren, medge tidigare övergång.

6§

Återgång till amatörstatus
Spelare som har registrerats som professionell och som ska genomföra en amatörövergång kan inte återfå sin amatörstatus
förrän efter 30 dagar fr.o.m. den dag spelaren spelade sin senaste bindande match som professionell. Spelklarhet utfärdas av
SvFF på den dag som skriftligen begärs av föreningen.
Spelarens nya förening ansvarar för att spelaren inte deltar före den tidpunkt som föreskrivs i första stycket.
Professionell spelare återfår automatiskt amatörstatus 12 månader från dagen då spelarens senaste spelaravtal upphörde.

7§

Föreningssamarbete i distriktsserier
SDF har rätt att beträffande distriktsserier, inom det egna distriktet eller i samarbete med annat distrikt, besluta om
kompletterande bestämmelser avseende föreningssamarbete inom ramen för tävlingsverksamheten.
Spelare som under innevarande säsong deltagit för förening i lag som deltar i Allsvenskan – div. 3, herrar, samt
Damallsvenskan – div. 1, damer, får inte representera annan förening med stöd av bestämmelser enligt föregående stycke.
Föreningssamarbete enligt första stycket får inte omfatta spelare från förening som är medlem i annat nationsförbund. På
skriftlig ansökan från berörd förening har TK dock rätt att bevilja sådant samarbete.

Föreningssamarbete inom GFF:s distriktsserier.
Tecknande av samarbetsavtal
Avtal om samarbete kan ingås av två föreningar där båda föreningarna deltar med sina representationslag inom
GFF:s distriktserier. Den ena kallas huvudklubb och den andra kallas farmarklubb.
GFF administrerar samarbetsverksamheten, innebärande registrering och godkännande av samarbetsavtalen.
Avtal ingås fristående för herr- respektive damfotbollssamarbete.
Avtalet ska för att vara giltigt tecknas på ett av GFF föreskrivet dokument samt ha inkommit till GFF senast den 1
mars.
Uppsägning och upphörande av samarbetsavtal
Avtalet gäller från och med GFF:s registrering till och med den 14 november den säsong då avtalet uppsägs.
Uppsägning av samarbetsavtal ska ha inkommit till GFF senast den 14 november och om inte så sker förlängs avtalet
ytterligare en säsong. Samarbetsavtalet kan uppsägas gemensamt av föreningarna eller ensidigt av respektive
förening.
Samarbetsavtalet upphör automatiskt att gälla om någondera av föreningarna utesluts eller drar sig ur seriespel.
Om huvudklubb kvalificerar sig till förbundsserie upphör samarbetsavtalet att gälla.
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Krav på samarbetsklubbar
Farmarklubben måste delta i en lägre serienivå än huvudklubben. Av detta följer att farmarklubben får spela högst i
div 5 herrar respektive div 3 damer.
Förening som saknar representationslag kan ingå samarbetsavtal.
En förening får inte vara farmarklubb och samtidigt huvudklubb till annan förening. Förening kan dock vara
farmarklubb på herrsidan och samtidigt vara huvudklubb på damsidan. Samma sak gäller i omvänd ordning.
Lån av spelare inom samarbetsavtal
Spelarens licens i huvudklubb eller farmarklubb medger utlåning till respektive samarbetsklubb.
Farmarklubb kan till varje seriematch, utan sedvanlig övergångsanmälan, låna samtliga spelare som inte deltar i
huvudklubbens senaste seriematch. Dessutom får fem (5) spelare som är upptagna på huvudklubbens
spelarförteckning i senaste seriematch delta i påföljande seriematch för farmarklubben.
Huvudklubb kan till varje seriematch, utan sedvanlig övergångsanmälan, låna samtliga spelare i farmarklubben.
Vid övergång mellan huvudklubb och farmarklubb jämställs farmarklubben med ”lag2” enligt RB 2018 kapitel 1 § 12.
Deltar ytterligare något seniorlag i seriespel från föreningar med samarbetsavtal jämställs detta lag med ”lag3” enligt
RB 2018 kapitel 1 § 12. Detta lag ska spela på lägre serienivå än farmarklubben.
Lån kan bara tillämpas i seriespel, i kval inom distriktet eller i distriktsövergripande damserie.
Lån kan inte tillämpas i mästerskapstävlingar eller i kval till förbundsserier och regionala serier.
Har huvudklubben seriestart senare än farmarklubben får högst fem (5) spelare som deltagit i farmarklubbens senaste
seriematch delta i första seriematch för huvudklubben.
Uppflyttning och nedflyttning
Farmarklubben kan inte under avtalstiden kvalificera sig till, eller delta i kval till, den serienivå där huvudklubben
deltar.
Farmarklubben kan inte kvalificera sig till högre serienivå än huvudklubben.
Om huvudklubben under avtalstiden nedflyttas till samma serienivå som farmarklubben, ska farmarklubben
nedflyttas till en (1) serienivå under huvudklubben.
I kvalspel, dit farmarklubben kvalificerat sig till men inte får delta i, ersätts farmarklubben av närmast placerat
behörigt lag i aktuell seriegrupp.
Nedflyttas huvudklubben under avtalstiden till distriktets lägsta serienivå för representationslag upphör
samarbetsavtalet att gälla och farmarklubben spelar kvar på samma serienivå.
Övriga begränsningar
Spelare vars övergångsanmälan inkommit den 1 september eller senare och spelare med spelklarhet efter den 7
september får inte delta i match vare sig i huvudklubb eller farmarklubb.
Samarbetsavtalet gäller föreningarnas seniorlag i seriespel.

Utlåning av amatör utan övergångsanmälan vid dubbel bosättning i samband med studier etc.
Bestämmelsen kan endast tillämpas i och i kval inom distriktsserierna.
Spelare som tillhör förening med lag i förbundsserierna, men som inte deltagit i förbundsserie får lånas ut till lag i
distriktsserie.
En förening har möjlighet att låna amatörspelare från förening i annat distrikt. Sådant lån kräver dels moderföreningens
skriftliga medgivande och eget SDF:s samt annat SDF:s tillstånd, dels att spelaren innehar
dubbel bosättning på inte pendlingsbart avstånd.
Spelaren kan under samma tidsperiod representera båda föreningarna. Utlåningen avslutas automatiskt den 14
november innevarande säsong.
Lånad spelare kan delta i seriespel och eventuellt kvalspel, dock inte i serie eller kvaltävling där den utlånande
föreningen deltar eller i kvalspel till förbundsserierna.
Spelare är spelklar för den lånande föreningen från det datum denna förenings SDF lämnat tillstånd.
För att spelare ska få delta i den lånande föreningens representationslag i resterande tävlingsmatcher krävs att SDF:s
tillstånd har lämnats senast den 31 augusti innevarande säsong.
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Framställan om lån sker till berört SDF på särskilt föreskrivet sätt (fastställd blankett) och mot en av SDF:s fastställd
avgift. (250:- kr)
Spelare som har ådömts tidbestämd avstängning i en av föreningarna är diskvalificerad även i den andra föreningen.

Utlåning av amatör i samband med cupspel gällande föreningar inom GFF:s distriktserier (Gäller ej DM).
Amatörspelare, som är registrerad för förening inom Gestriklands FF och som spelar inom GFF:s distriksserier kan,
utan övergångsanmälan och efter moderföreningens skriftliga medgivande, under perioden fr.o.m. den 15 november
t.o.m. den 31 mars, delta i annan förenings (inom GFF:s distriktserier) tävlingsmatcher i turneringar som administreras
eller har tillstånd av Gestriklands FF. Förening kan använda sig av högst två sådana spelare/match.

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.

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.
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8§

Krav på spelaravtal
Professionell spelare ska ha ett spelaravtal med sin förening.
Spelare i förening som deltar i Allsvenskan, Superettan, div. 1, herrar, och Damallsvenskan måste, fr.o.m. att spelaren fyller 18
år, ha ett hos SvFF registrerat gällande spelaravtal för att ha rätt att delta i föreningens representationslag i förbundsserierna.
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 delta i föreningens representationslag 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 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.
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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.
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.
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.

4 kap – Allmänt om registrering och övergång
1§

Ogiltig övergångshandling
Endast giltig övergångshandling får registreras i FOGIS. En ogiltig övergångshandling ska återsändas till spelare eller förening.

2§

Felaktig registrering
Spelares registrering för förening på felaktiga grunder är ogiltig. Vid sådan registrering ska SvFF tillse att spelaren åter
registreras i den tidigare föreningen.
SvFF får besluta att spelaren, i avvaktan på slutligt beslut i frågan om återregistrering enligt första stycket, endast får
representera den tidigare föreningen.

3§

1 september-regeln
Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF den 1 september eller senare får spelare inte delta i
den nya föreningens representationslag eller övriga lag i representationsserierna under resterande del av den innevarande
säsongen. Detsamma gäller för nyregistrerade spelare registrerade efter den 4 september, spelare som begärt spelklarhet eller
vars avtal efter professionell övergång träder i kraft efter den 4 september, om spelaren lånas ut till en ny förening eller om
spelaren under övergångstiden efter den 4 september deltagit i bindande match för sin tidigare förening.
Vad som sägs i första stycket gäller i serie-, kval- eller slutspelsmatcher, matcher ingående i Svenska Cupen, Flick-SM, Pojk-SM
och Junior-SM eller i kvalificeringsspel till Pojk-SM och Junior-SM. Begränsningar i representationsrätten i nya föreningen gäller
både nationell övergång och internationell övergång till Sverige samt vid nyregistrering.
På skriftlig ansökan från spelaren har TK rätt att medge undantag från förevarande bestämmelse. TK får medge undantag om
det inte finns annat lag än representationslag i den nya föreningen där spelaren kan delta och om det dessutom finns andra
särskilda skäl, såsom exempelvis byte av bostadsort pga. arbete eller studier.

Sidan 13
4 kap – Allmänt om registrering och övergång forts...
4§

Deltagande i match och övergångsanmälan under övergångstid
Under övergångstiden får spelaren endast delta i bindande match för den lämnande föreningen.
Övergångsanmälan till tredje förening får inte ges in till SvFF under pågående övergångstid.

5§

IdrottsAB
Spelare som är registrerad för IdrottsAB eller den förening som upplåtit spelrätten till IdrottsAB har rätt att i match
representera både IdrottsAB och den upplåtande föreningen.
Spelare får övergå mellan IdrottsAB och den upplåtande föreningen vid ett obegränsat antal tillfällen under säsong. Vid sådan
övergång ska en förteckning ges in till SvFF över berörda spelare. Varje spelare ska med sin namnunderskrift godkänna
övergången.

6§

Övergång p.g.a. begränsad verksamhet
Spelare vars förening upphört med, eller bedriver begränsad, fotbollsverksamhet har rätt att, övergå till annan förening genom
övergångsanmälan p.g.a. begränsad verksamhet. Den förening som spelaren lämnar via sådan övergångsanmälan får inte kräva
särskilda villkor för att övergången ska godkännas.
Övergångsanmälan p.g.a. begränsad verksamhet ges in till SvFF som prövar övergångsanmälan. Övergång p.g.a. begränsad
verksamhet får inte ske från förening vars lag uteslutits från den serie laget deltagit i, såvida inte SvFF godkänner detta efter
begäran från berörd förening.
Vid bifall till övergångsanmälan p.g.a. begränsad verksamhet är spelaren omedelbart spelklar för den nya föreningen, med de
begränsningar som följer av 3 §.
I samband med ombildning av förening får övergång p.g.a. begränsad verksamhet ske efter särskilt godkännande av SvFF.

7§

Avslutning av registrering
Tidigare professionell spelare som blivit amatör för minst 18 månader sedan i enlighet med 2 kap. 6 § tredje stycket och amatör
som under en sammanhängande tid av 30 månader tillhört en förening men inte spelat bindande match, anses ha avslutat sin
registrering för förening.
Spelare enligt första stycket har rätt att vid ett senare tillfälle registreras för ny förening. En sådan registrering betraktas som en
nyregistrering. Spelarens nya förening ansvarar för att kontrollera att nämnda förutsättningar föreligger.
Det som anges ovan gäller endast om en spelare varit registrerad i en och samma förening under en sammanhängande tid av 30
månader.

8§

Vårdnadshavares godkännande
Vid registrering eller annan åtgärd enligt dessa bestämmelser krävs, i fråga om underårig spelare, vårdnadshavares skriftliga
godkännande. Sådant godkännande ska förvaras hos föreningen och, på begäran, insändas till SvFF.

9§

Fullmakt
Handling som avkrävs enligt förevarande bestämmelser får undertecknas av ombud om förening eller spelare godkänt detta
genom en skriftlig fullmakt. Om den skriftliga fullmakten inte ges in samtidigt med ingiven handling ska handlingen inte
registreras av SvFF.

10 §

Inkommen handling
Såvida inte annat föreskrivits, anses ett avtal eller annan registreringshandling ha kommit in till SvFF tidigast under SvFF:s
officiella öppettider, inklusive fram till kl. 24.00 den sista dagen under en registreringsperiod.

11 §

Deltagande för annan förening i träningsmatch
Spelare får varken i nationell eller i internationell träningsmatch representera annan förening än den som erhållit ett skriftligt
medgivande från den förening där spelaren är registrerad. Förening som lämnat skriftligt medgivande ansvarar för att spelaren
i förekommande fall är försäkrad.
Om tvist i fråga om övergång eller upphörande av spelaravtal ska prövas av SvFF:s Skiljenämnd har spelaren rätt att delta i
träningsmatch för sin nya förening från den dag då anmälan om skiljeförfarande inkommit till SvFF.

Sidan 14

5 kap – Registreringshantering av övergångar
1§

Omfattning
I detta kapitel finns bestämmelser om hantering av övergångsanmälningar och annan registrering i enlighet med dessa
representationsbestämmelser.

2§

Avgifter
Förbundsstyrelsen får fastställa avgift i fråga om övergångsanmälan och annan registrering.

3§

Allmänt om övergång genom blankettanmälan
Blankettanmälan får användas för alla övergångsanmälningar.
Blankettanmälan ska innehålla uppgifter om föreningar och spelare och vara undertecknad av berörda parter.
Blankettanmälan ska ges in till SvFF i original. Blankettanmälan får inte ges in via fax eller e-post.
Övergångstid räknas från det att fullständig övergångshandling inkommit till SvFF och spelklarhet infaller tidigast fyra dagar
därefter, förutom vid användande av övergångsanmälan express då spelklarhet infaller snarast möjligt alternativt vid sådan
senare tidpunkt som särskilt begärts av förening.
Vid nyregistrering infaller spelklarhet omedelbart med den begränsning som följer av 4 kap. 3 §.

4§

Allmänt om övergång genom elektronisk övergångsanmälan
TK fastställer vilka typer av övergångsanmälningar som får genomföras som elektronisk övergångsanmälan.
Elektronisk övergångsanmälan registreras hos SvFF då betalning genomförts av föreningen enligt SvFF:s anvisning. Om
betalning av övergång inte verkställts inom 14 dagar från det att övergången godkänts av lämnande förening eller, i
förekommande fall, från det att övergången registrerats i FOGIS, makuleras övergången automatiskt.
Elektronisk övergångsanmälan genomförs enligt manual eller anvisning. Om sådan manual eller anvisning inte
överensstämmer med dessa bestämmelser har dessa bestämmelser företräde.
Elektronisk övergångsanmälan som inte kan genomföras ska oavsett anledning, inklusive men inte begränsat till t.ex.
serveravbrott, istället genomföras enligt vad som gäller för blankettanmälan.
Förening har inte rätt till återbetalning av övergångsavgift om övergångsanmälan avslås eller inte fullföljs av annat skäl.
Övergångstid räknas från den dag betalning av elektronisk övergångsanmälan har registrerats i FOGIS och spelklarhet infaller
tidigast fyra dagar efter sådan registrering, förutom vid användande av övergångsanmälan express då spelklarhet infaller
omgående efter registreringen alternativt vid sådan senare tidpunkt som särskilt begärts.

5§

Behörighet att hantera elektronisk övergångsanmälan av amatör
För att kunna genomföra elektronisk övergång av amatörspelare krävs övergångsbehörighet. Övergångsbehörighet tilldelas av
personer med behörigheten föreningsadministratör i FOGIS. Övergångsbehörighet innebär att personen är utsedd att, för
föreningens räkning, genomföra övergångar av amatörspelare. En förutsättning för genomförande av elektronisk
amatörövergång är att spelaren är registrerad i FOGIS.

6§

Behörighet att hantera elektronisk övergångsanmälan av professionell
För att kunna genomföra elektronisk övergång av professionell spelare krävs proffsövergångsbehörighet.
Proffsövergångsbehörighet tilldelas initialt av personer med behörigheten föreningsadministratör. Person som initialt tilldelats
proffsövergångsbehörighet hanterar därefter utdelning av ytterligare behörigheter. Tilldelad behörighet innebär att personen är
utsedd att, för föreningens räkning, genomföra övergångar av professionella spelare.
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7§

Särskilt om hantering av amatörövergångar

7.1

Blankettanmälan
När amatör önskar byta förening inom frimånaden är den nya föreningen skyldig att senast inom en vecka från det att spelaren
och den nya föreningen är överens om övergången, skriftligen meddela den lämnande föreningen.
Spelaren och den nya föreningen ska underteckna blankettanmälan, på vilken den lämnande föreningens namn ska framgå.
Giltig blankettanmälan som avser innevarande frimånad ska ha inkommit till SvFF senast den 15 december.
När amatör önskar byta förening utanför frimånaden är den nya föreningen skyldig att tillställa den lämnande föreningen
blankettanmälan så snart spelaren och den nya föreningen är överens om övergången.
Den nya föreningen ansvarar för att den av båda föreningarna och spelaren ifyllda blankettanmälan ges in till SvFF.

7.2

Elektronisk övergångsanmälan
För att genomföra elektronisk amatörövergång måste den nya föreningen inhämta spelarens skriftliga godkännande.
Godkännandet ska förvaras hos föreningen och ska, på begäran, visas upp för SvFF.
Elektronisk övergång av amatör får genomföras och registreras oavsett öppettider hos SvFF under förutsättning att FOGIS är i
drift.
Vid elektronisk amatörövergång meddelar SvFF omgående berörd spelare och förening om den aktuella övergångens
verkställande. Spelare ska beredas tillfälle att inom 14 kalenderdagar från övergångens verkställande, hos TK, skriftligen
invända mot övergången. Om spelaren inte skriftligt godkänt övergången, och heller inte deltagit i tävlingsmatch för den nya
föreningen, ska TK ogiltigförklara övergången.
För att genomföra elektronisk amatörövergång utanför frimånaden krävs lämnande förenings godkännande i FOGIS i enlighet
med av SvFF fastställd manual eller anvisningar. Om tidigare förening inte inom sju dagar lämnat sitt godkännande så
makuleras övergången automatiskt.

8§

Särskilt om hantering av proffsövergångar

8.1

Blankettanmälan
Blankettanmälan ska tillsammans med spelaravtalet, och i förekommande fall låneavtalet, ges in till SvFF i original.
Bifogas inte spelaravtalet ska blankettanmälan inte registreras utan sändas åter till den nya föreningen för komplettering.
Blankettanmälan eller annan övergångshandling som skickas in till SvFF försedd med försändelseidentitet och där distributören
garanterat viss leveransdag, ska anses ha inkommit den garanterade leveransdagen under förutsättning att den garanterade
leveransdagen infaller på SvFF:s ordinarie arbetsdagar eller sista dagen under en registreringsperiod.

8.2

Elektronisk övergångsanmälan
Ett spelaravtal ska alltid laddas upp tillsammans med den elektroniska övergångsanmälan i samband med elektronisk
proffsövergång. Detta spelaravtal upprättas genom, och betalas i, FOGIS.
För att genomföra elektronisk övergång avseende spelare som står under avtal, eller i förekommande fall amatörer som avser
bli professionella (undantaget frimånaden), krävs lämnande förenings godkännande i FOGIS i enlighet med av SvFF fastställd
anvisning och manual.
Elektronisk övergång av professionell spelare får genomföras och registreras oavsett öppettider hos SvFF under förutsättning
att FOGIS är i drift.
För att professionell spelare ska bli spelklar för den nya föreningen krävs att SvFF godkänt övergången. Övergångsanmälan
som inkommit efter innevarande registreringsperiods slut medför spelklarhet tidigast första dag i nästkommande
registreringsperiod.

9§

Övergångsersättning vid nationella spelarövergångar
Förbundsstyrelsen får besluta om krav på redovisning av övergångsersättning vid nationell spelarövergång.

Sidan 16

6 kap – Internationella bestämmelser
1§

Allmänt, speltillstånd
Internationell övergång ska alltid följa FIFA:s bestämmelser varvid särskilt ska beaktas föreskrifter för herrfotboll om FIFA
Transfer Matching System (TMS).
Spelare som ska genomföra en internationell övergång till Sverige måste erhålla ett av SvFF utfärdat speltillstånd innan de kan
delta i sin nya förening.
Såvida annat inte är särskilt föreskrivet, gäller för ansökan om speltillstånd vad som i tillämpliga delar föreskrivs om
övergångsanmälan.
Om ITC och i förekommande fall övriga obligatoriska handlingar för utfärdande av speltillstånd inkommer till SvFF senare än
fyra dagar från att ansökningshandlingen inkommit till SvFF, utfärdas speltillstånd från den dag samtliga erforderliga handlingar
inkommit till SvFF.

2§

Begränsningar av internationella övergångar för underåriga
Internationella övergångar av underåriga spelare kan tillåtas om ett av följande villkor uppfyllts:
a) spelarens vårdnadshavare flyttar av skäl som saknar samband med registreringen av spelaren i den nya föreningen,
b) övergången sker inom EU/EES:s territorium och spelaren är 16–18 år samt under förutsättning att den nya föreningen
bedriver fotbollsutbildning av högsta nationella standard,
garanterar att spelaren har möjlighet till en civil utbildning/arbetsträning utöver sitt fotbollsspelande,
tillser att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att spelaren socialt tas om hand, samt att föreningen
vid övergångstillfället genom dokumentation styrker att man efterlever ovan redovisade åtaganden,
c) spelaren bor inom 50 km från nationsgränsen och föreningens säte/hemvist är också beläget inom 50 km från samma
landsgräns. Det maximala avståndet mellan spelarens hemvist och föreningen får vara 100 km. Spelaren ska fortsätta att bo
hemma. De två berörda nationsförbunden ska ge sitt uttryckliga medgivande.
d) spelaren vill registrera sig och har oavbrutet levt minst 5 år i det land där spelaren begär att bli registrerad.
Det ovan föreskrivna gäller även för nyregistrering av underåriga spelare som inte är medborgare, eller inte oavbrutet levt
minst 5 år, i den stat i vilket de först begärt att bli registrerade.
Enligt FIFA:s riktlinjer avseende internationella övergångar för underåriga spelare får internationell övergång tillåtas om
spelaren bedriver studier inom ramen för ett utbytesprogram.

3§

Asylsökande
SvFF får efter internationell övergång eller nyregistrering utfärda tillfälliga speltillstånd för asylsökande. Ett sådant speltillstånd
gäller inte för spel i representationslag som deltar i Allsvenskan – div. 2, herrar, eller Damallsvenskan.
Tillfälligt speltillstånd gäller tills vidare och upphör när spelaren inte längre är asylsökande. Om myndighetsbeslut beviljar den
asylsökande spelaren uppehållstillstånd övergår spelarens tillfälliga speltillstånd till en registrering för aktuell förening
Spelare som befinner sig i landet i avvaktan på verkställighet av avvisningsbeslut som vunnit laga kraft ska anses som obehörig
spelare. SvFF:s TK får dock när extraordinära omständigheter föreligger, t.ex. tungt vägande humanitära skäl, besluta att
meddela ett särskilt tillfälligt speltillstånd som ger spelaren rätt att delta i spel som amatör. Sådant speltillstånd gäller tills
vidare och upphör när angivna skäl inte längre föreligger.

4§

Medborgare utanför EU m.m.
Spelare som inte är medborgare i EU- eller EES-stat eller Schweiz ska, såvida inte lag eller annan offentligrättslig föreskrift
föreskriver annat, vid en internationell övergång till Sverige ge in ett av Migrationsverket utfärdat uppehållstillstånd eller, när
så erfordras, arbetstillstånd. I de fall där lag eller annan offentligrättslig föreskrift slår fast att spelaren måste ha
uppehållstillstånd för att ha rätt att vistas i landet, ska sådant uppehållstillstånd ges in till SvFF innan speltillstånd utfärdas för
spelaren.
Spelare som inte är medborgare i EU- eller EES-stat eller Schweiz och som befinner sig i landet tillfälligt av andra skäl än att
spela fotboll kan medges speltillstånd som amatör. En sådan spelare, som vistas i landet för en period av som mest ett år med
stöd av lag eller annan offentligrättslig föreskrift rörande viseringsfritt besök eller uppehållstillstånd för besök eller
tidsbegränsat visum, får registreras för endast en förening under den tid spelaren har rätt att vistas i landet. Spelarens förening
får inte godkänna övergångsanmälan till ny förening avseende sådan spelare.
Föreningen ansvarar för att spelaren, då denne deltar i bindande match, har rätt att vistas i landet. Deltar spelaren utan att ha
rätt att vistas i landet ska denne anses vara obehörig vilket kan föranleda bestraffning enligt SvFF:s tävlingsregler eller 14 kap
RF:s stadgar.
Spelare som vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning ska anses som obehörig spelare. SvFF:s TK får dock
när det finns omständigheter enligt 3 § tredje stycket, efter spelarens ansökan, meddela ett tillfälligt speltillstånd som upphör
när angivna skäl inte längre föreligger.
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5§

Anställning av icke EU-medborgare m.m.
För att i enlighet med Migrationsverkets krav kunna anställa den som inte är medborgare i EU- eller EES-stat eller Schweiz som
spelare och/eller tränare gäller:
att

spelaren ska representera en förenings representationslag i Allsvenskan, Superettan, div. 1 herrar, Damallsvenskan eller
Elitettan,

att

anställningstiden för spelare i förening vars representationslag spelar i div. 1 herrar eller Elitettan, inte får överstiga en
säsong i taget, och

att

sökande tränare ska anställas som tränare för en förenings representationslag i Allsvenskan, Superettan, div. 1 herrar,
Damallsvenskan eller Elitettan samt att tränaren uppfyller de utbildningskrav som enligt SvFF:s vid var tid gällande
bestämmelser anger för tränare på respektive nivå.

Om det finns särskilda humanitära skäl har SvFF:s TK rätt att besluta att medge undantag från ovan krav.
Villkoren för anställning som spelare eller tränare enligt ovan ska alltid följa Migrationsverkets och RF:s vid varje tidpunkt
gällande avtal.
RF har ett avtal med Migrationsverket omfattande arbetstillstånd för utländska spelare. Avtalet innebär:

6§

att

minimilönen ska vara 14 300 kr/mån,

att

det inte får finnas annat avtal som sätter det för RF och Migrationsverket uppvisade avtalet ur spel,

att

bostad ska vara ordnad före inresan,

att

RF intygat att det handlar om kvalificerade spelare och tränare samt att utbytet är av väsentlig betydelse för
idrottsgrenens positiva utveckling,

att

arbetsgivaren lämnat alla de uppgifter i ärendet som efterfrågas på giltig blankett,

att

arbetstillståndet begränsas till angiven arbetsgivare, anställningstid och arbetsuppgift (vid eventuella förändringar i
dessa avseenden ska ny ansökan lämnas in),

att

försäkringsskyddet, såvitt detta avser sjuk- och olycksfallsförsäkring, överensstämmer med vad som är brukligt, samt

att

arbetsgivaren garanterar spelaren eller tränaren full försörjning med lön enligt gällande avtal.

EU-medborgare m.m.
För medborgare inom EU och EES samt i Schweiz gäller att om spelaren till följd av sitt medborgarskap eller av andra skäl, i
enlighet med lag eller annan offentligrättslig föreskrift, inte behöver arbets- och/eller uppehållstillstånd utfärdas speltillstånd
när SvFF erhåller ITC från det nationsförbund där spelaren senast varit registrerad.

7 kap – Utbildningsersättning och solidaritetsersättning
Följande gäller för ersättning vid nationella spelarövergångar. Vad gäller ersättning till följd av internationella spelarövergångar finns av
FIFA särskilt fastställda bestämmelser.
Utbildningsersättning
1§

Allmänna förutsättningar för utbildningsersättning
Om en spelare blir professionell senast det kalenderår spelaren fyller 23 år ska utbildningsersättning betalas ut till den eller de
föreningar som medverkat i spelarens utbildning. Utbildningsersättning ska betalas dels när en spelare ingår sitt första
spelaravtal som professionell och dels varje gång en professionell spelare övergår till ny förening som professionell fram till och
med det kalenderår spelaren fyller 23 år.
I enlighet med vad som anges nedan ska utbildningsersättning betalas av den förening där spelaren blir professionell för den
utbildning som skett fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 12 år t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 21 år.

2§

Ekonomisk överenskommelse
Om föreningar träffar en överenskommelse om ekonomisk ersättning i samband med spelarövergång ska utbildningsersättning
anses ingå i överenskommelsen, såvida inte annat avtalas. Detta gäller även då spelaren vid övergången är amatör.
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3§

Fordran
Fordran på utbildningsersättning uppstår när det första spelaravtal som spelaren ingår som professionell träder ikraft. Samtliga
föreningar som utbildat spelaren ska då erhålla ersättning i förhållande till den period spelaren utbildats i föreningen.
När spelaren därefter ingår spelaravtal med en ny förening ska ersättning utgå endast till den förening där spelaren senast varit
professionell samt, i förekommande fall, de föreningar där spelaren därefter utbildats som amatör. Fordran i dessa situationer
uppstår liksom i första stycket när spelaravtalet i fråga träder i kraft.
Förening har inte rätt till ersättning för spelare enligt andra stycket avseende en period för vilken man har en fordran enligt
första stycket.
Ett ärende eller en talan om utbildningsersättning får inte bli föremål för prövning senare än två år från att det aktuella
spelaravtalet trätt i kraft.
Vid sammanslagning av föreningar eller annan verksamhetsöverlåtelse får förenings rätt till utbildningsersättning, efter
godkännande av SvFF:s TK, överföras till annan förening.

4§

Avsaknad av fordran
Utbildningsersättning ska inte utbetalas när fordran på utbildningsersättning redan har uppstått då spelare blir professionell i
förening där spelaren tidigare registrerats som amatör och professionell futsalspelare.
Om den lämnande föreningen inte erbjuder spelaren ett nytt spelaravtal ska utbildningsersättning inte utgå. Den lämnande
föreningen har dock rätt till utbildningsersättning om föreningen kan visa att den skriftligen erbjudit spelaren ett nytt avtal
senast 60 dagar innan det befintliga spelaravtalet upphört att gälla och erbjudandet innehållit i huvudsak motsvarande
ekonomiska värde som det befintliga spelaravtalet. Föreningens rätt till utbildningsersättning gäller i sådant fall oavsett om
spelaren accepterar erbjudandet eller inte. Föreningen har också rätt till utbildningsersättning om spelaren före det att 60 dagar
återstår av det befintliga spelaravtalet har ingått spelaravtal med en ny förening.
Utbildningsersättning ska inte utbetalas till förening som gjort sig skyldig till grovt kontraktsbrott som gett spelaren rätt att
häva spelaravtalet. Utbildningsersättning ska heller inte utbetalas om förening och spelare ömsesidigt hävt spelaravtal.

5§

Övergång till högre kategori
I det fall att spelaren registreras som professionell i förening och därefter under samma kalenderår övergår som professionell
till en annan förening i högre kategori enligt 9 § ska utbetalning av utbildningsersättning ske till spelarens två senaste
föreningar.
Om spelare under samma kalenderår som då spelaren registrerades i förening som professionell, lånas ut till förening i högre
kategori enligt 9 § och vid ett senare tillfälle, inom eller efter samma kalenderår, permanent övergår till den lånande föreningen
ska utbetalning av utbildningsersättning ske till spelarens två senaste föreningar.
Då spelarens näst senaste förening tillhör annat nationsförbund än SvFF äger regeln inte tillämplighet.

6§

Utbildningsersättning vid lån av spelare
Utbildningsersättning utgår endast då spelaren permanent övergår till en ny förening och inte då spelare lånas ut i enlighet med
3 kap. 13 § med undantag av vad som föreskrivs i 5 §. Utlånande och lånande förening enligt 3 kap. 13 § har när spelaren vid ett
senare tillfälle permanent övergår till ny förening rätt till utbildningsersättning för den tid då spelaren var registrerad för
respektive förening.

7§

Utbetalning av utbildningsersättning
Ersättningen ska utbetalas av den nya föreningen till spelarens tidigare förening/föreningar senast inom 30 dagar från
spelklarhetsdatum om inte föreningarna överenskommit om annat. Det är den nya föreningens skyldighet att beräkna
ersättningens storlek samt att fördela beloppet. Spelaren ska, om nödvändigt, biträda den nya föreningen med upplysningar för
att föreningen ska kunna fullgöra denna skyldighet.
Om en spelare bytt förening som amatör och vid ett senare tillfälle tecknar ett professionellt spelaravtal med föreningen, ska
ersättningen, om inte föreningarna överenskommit om annat, utbetalas senast inom 30 dagar från det att det professionella
spelaravtalet mellan spelaren och föreningen träder i kraft.

8§

Spelare som återupptar sitt fotbollsspelande
Förening har rätt till utbildningsersättning då amatör t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 23 år och inom 30 månader från
övergången återfår professionell status.
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Om en professionell spelare slutat spela fotboll och därefter inom trettio månader från det att spelarens senaste spelaravtal
avslutats och t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 23 år, registreras som professionell i ny förening, är den förening där han
senast varit professionell berättigad till ersättning för den tid då föreningen utbildat spelaren. Om angiven tidsperiod har löpt
ut, är den förening hos vilken spelaren senast var registrerad inte längre berättigad till ersättning.

9§

Kategoriindelning samt beräkning av utbildningsersättning
Utbildningsersättning beräknas enligt följande:
Om spelaren blir professionell i förening som tillhör samma eller lägre kategori än den utbildande föreningen beräknas
ersättningsnivån utifrån den nya föreningens serienivå när fordran om ersättning uppstod.
Om spelaren blir professionell i förening som tillhör en högre kategori än den utbildande föreningen beräknas
ersättningsnivån utifrån den utbildande föreningens serienivå när fordran om ersättning uppstod.
Förening tillhör viss kategori från och med den 1 januari t.o.m. den 31 december med utgångspunkt från den serienivå där
föreningens representationslag (föreningens herrlag då en herrspelare utbildats och föreningens damlag då en damspelare
utbildats) deltar i seriespel. Förening som saknar ett representationslag tillhör kategori IV (herrar) samt kategori VI (damer).
Kategori I är högsta kategori vad avser herrfotboll och kategori V är högsta kategori vad avser damfotboll.

Ersättningsnivåerna utgår ifrån följande kategoriindelning:

Kategori I
Allsvenskan
Ålder

Kategori II
Superettan

Kategori III
Div. 1, herrar

Kategori IV
Övriga serier, herrar

Ålder

12

Utb. ersättning
30000

12

Utb. ersättning
15000

13

30000

13

15000

13

6000

13

3000

14

30000

14

15000

14

6000

14

3000

15

40000

15

20000

15

8000

15

5000

16

40000

16

20000

16

8000

16

5000

17

40000

17

20000

17

8000

17

5000

18

40000

18

20000

18

8000

18

5000

19

40000

19

20000

19

8000

19

5000

20

60000

20

30000

20

11000

20

8000

21

60000

21

30000

21

11000

21

8000

Totalt

410000

Totalt

205000

Totalt

80000

Totalt

50000

Kategori V
Damallsvenskan
Ålder

Ålder Utb. ersättning Ålder Utb. ersättning
6000
12
3000
12

Kategori VI
Övriga serier, damer

12

Utb. ersättning
2000

Ålder Utb. Ersättning
1000
12

13

2000

13

1000

14

2000

14

1000

15

4000

15

2000

16

4000

16

2000

17

4000

17

2000

18

4000

18

2000

19

4000

19

2000

20

7000

20

3500

21

7000

21

3500

Totalt

40000

Totalt

20000

Angivna ersättningsnivåer gäller fr.o.m. den 27 november 2015 och tillämpas med retroaktiv verkan.
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Solidaritetsersättning
10 §

Allmänna förutsättningar för solidaritetsersättning
Om en professionell spelare (oavsett ålder) utlånas eller övergår till annan förening under avtalstid ska 5 % av en eventuell
ersättning, som betalas till den föregående föreningen, fördelas som en solidaritetsersättning till de klubbar som varit
involverade i träningen och utbildningen av spelaren ifråga under kalenderåren då spelaren är 12-23 år.
Vid sammanslagning av föreningar eller annan verksamhetsöverlåtelse får förenings rätt till solidaritetsersättning, efter
godkännande av SvFF:s TK, överföras till annan förening.

11 §

Beräkning av solidaritetsersättning
Solidaritetsersättning enligt 10 § ska hållas inne av den nya föreningen och fördelas proportionellt mellan föreningarna enligt
spelarens ålder vid den tid då de försåg spelaren med träning och utbildning, enligt följande:
12 år:
13 år:
14 år:
15 år:
16 år:
17 år:

5%
5%
5%
5%
10%
10%

18 år:
19 år:
20 år:
21 år:
22 år:
23 år:

10%
10%
10%
10%
10%
10 %

Om spelare som är yngre än 23 år övergår till en ny förening och solidaritetsersättning ska utbetalas, ska ersättningen vara
mindre än 5 %. För varje år som spelarens ålder understiger 23 år ska 0,5 procentenhet av eventuell ersättning räknas av från de
5 % som är huvudregel enligt 10 §.

12 §

Utbetalning av solidaritetsersättning
Ersättningen ska utbetalas av den nya föreningen till spelarens tidigare förening/föreningar senast inom 30 dagar från
spelklarhetsdatum om inte föreningarna överenskommit om annat.
Ett ärende eller en talan om solidaritetsersättning får inte bli föremål för prövning senare än två år från att det aktuella
spelaravtalet med den nya föreningen har trätt i kraft.

Övriga bestämmelser
13 §

Juridisk person i konkurs
Juridisk person i konkurs är berättigad till utbildningsersättning samt solidaritetsersättning enligt förevarande bestämmelser.

14 §

Ersättning vid två eller flera registreringar under ett kalenderår
Om spelaren varit registrerad för två eller flera föreningar under ett kalenderår ska utbildningsersättning eller
solidaritetsersättning fördelas proportionellt.

15 §

Tidigare ingångna avtal
Avtal mellan föreningar samt mellan föreningar och spelare ingångna före den 15 november 2004 äger giltighet till avtalstidens
utgång.

16 §

Dröjsmålsavgift
Om betalning gällande fordran på utbildningsersättning eller solidaritetsersättning som uppstått efter den 1 januari 2013 inte
sker i enlighet med föreningarnas överenskommelse eller senast inom 30 dagar i enlighet med förevarande kapitel ska den
ersättningsskyldiga föreningen utöver uppkommen ersättning betala en dröjsmålsavgift om 10 % av befintlig fordran till
respektive berättigad förening.

17 §

Bestraffning
Förening som inte följer vad som föreskrivs i detta kapitel kan av SvFF:s Disciplinnämnd ådömas straffavgift eller anmälas till
bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.
Förening kan utöver vad som anges i föregående stycke även av Disciplinnämnden åläggas förbud mot att registrera nya
spelare till dess att betalning skett.
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