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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, övriga lag i representationsserierna, eller i lag som deltar i 
tävlingar enligt andra stycket, 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, SM Flickor 17, SM Pojkar 17 och SM Pojkar 
19 eller i kvalificeringsspel till SM pojkar 17 och SM Pojkar 19. 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. 

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. 
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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. 
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 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. 

 
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. 


