
24 
 

 - 

 KAPITEL 8: NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER       Reviderat 2022-05-24 
 
  Innehåll  §§  
  Definitioner och åldersbestämmelser  8:1  
  Licens- och försäkringsbestämmelser  8:2  
  Övergång till annan förening inom Sverige – Övergångsanmälan 8:3  
  Övergång för spelare med licenskrav  8:4  
  Övergång för spelare utan licenskrav  8:5   
  Övergång för spelare, som ej deltagit i seriematch     
  under ett tävlingsår eller mer, eller vilkens förening upp-   
  hört med tävlingsverksamhet  8:6 
  Annullering av övergångsanmälan  8:7  
  Byte av nationsförbund     8:8  
  Icke EU-/EES--medborgare i svensk förening  8:9  
  Särbestämmelser för Elitspelare  8:10  
  Rätt att under samma tävlingsår representera mer än   
  en förening i tävlingsmatch  8:11  
  Representationsrätt för spelare inom förening  8:12  
  Spelares rätt att delta i omspels-/flyttad match  8:13  
  Spelares deltagande i tävlingsmatch  8:14  
  Spelares möjlighet att spela för annan förening i träningsmatch  8:15 
  Representationsbestämmelser för beachhandboll  8:16 
 
 

§ 8:1 Definitioner och åldersbestämmelser 
Seniorspelare är alla spelare som fyller 19 år det kalenderår som tävlingen börjar. 
Barn- & ungdom är alla spelare som fyller högst 18 år det kalenderår som tävlingen 

börjar. 
Trimspelare är den spelare som fyller lägst 35 år det kalenderår som tävlingen 

startar. Spelaren har möjlighet att representera en förening på 
seniornivå och en annan i Trim, detta utan att en övergångsanmälan 
måste göras. Ska däremot spelaren representera mer än en förening i 
trimspel så måste det göras en övergångsanmälan. 

Svensk medborgare  och medborgare i EU-/EES-land är jämställda beträffande 
tillämpningen av SHF:s representationsbestämmelser. 

Utländsk medborgare  är i dessa bestämmelser, medborgare i land utanför EU-/EES-land. 
Elitspelare  är alla spelare som föregående, eller innevarande tävlingsår, spelat 

seriematch för lag i någon av de två högsta serierna, samt innevarande 
tävlingsår är registrerad för förening som deltar i dessa serier. 
Elitspelare ska ha kontrakt enligt SHF:s och IHF:s reglemente vid all 
representation i föreningar som deltar i de två högsta serierna. Spelare 
i andra serier kan ha kontrakt. 

Kontraktspelare  är spelare som har giltigt kontrakt vilket reglerar parternas rättigheter 
och skyldigheter. Kontraktet ska vara registrerat på sätt som föreskrivs 
av SHF/IHF. Spelare, som spelat match i A-, U- eller J-landslag och 
som spelar i svensk förening, anses alltid vara kontraktspelare. 

Icke kontraktspelare  är spelare som spelar handboll och inte har kontrakt enligt SHF:s/ 
IHF:s reglemente. 
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Åldersindelning 2022–2023 
Spelare födda 2005 eller tidigare får spela seniorhandboll. För kategorisering av barn, yngre 
ungdom och äldre ungdom, se nedan. 
 

   

Äldre ungdom Yngre ungdom Barn 
Klass Född år Klass Född år Klass Född år 
U19 2003 U15 2007 U11 2011 
U18 2004 U14 2008 U10 2012 
U17 2005 U13 2009 U9 2013 
U16 2006 U12 2010 U8 2014 
    U7 2015 

 

Spelaren tillhör åldersklassen under hela tävlingsåret. 
Vid ungdomstävlingar som spelas under tiden maj–juni får dock tillämpas åldersbestämmelser för 
spelare till och med U19 gällande det tävlingsår som börjar den 1 juli samma år. 
 

Speciella åldersbestämmelser 
U14 och yngre får under samma tävlingsår delta i högst två (2) ungdomsklasser. 
 

§ 8:2 Licens- och försäkringsbestämmelser 
Från 1 oktober det kalenderår spelaren fyller 15 år ska spelaren ha licens. Genom licensen är 
spelaren under handbollutövning försäkrad enligt utfärdade försäkringsvillkor. 
Föreningen betalar licensavgift för alla lag som deltar i seriespel för U15 och äldre i av SDF eller 
SHF administrerad serie. Licensavgiften fastställs av FS för de olika serierna och faktureras av SHF. 
Betalas inte licensavgift enligt fastlagd termin utgår automatiskt en påminnelseavgift om 50 procent 
av avgiften. Har avgiften inte erlagts per 1/10 för förbundsserier och per 1/11 för SDF-serier äger 
laget inte rätt att vidare delta i seriespelet. Beslutad avgift kvarstår. 
Lag vilket drar sig ur serie under hösten reduceras licensavgiften enligt av SHF beslutad norm. 
 

Registrering av spelare 
För att omfattas av spelarförsäkring ska spelaren stå registrerad hos SHF genom medlemsmodulen i 
IdrottOnline. Spelaren anges som aktiv och är i och med detta licensierad/ försäkrad via Laglicens. 
Observera att föreningen ska betala laglicensavgift för att försäkring ska vara giltig. 
Spelare som deltar i tävlingsmatch (Se § 1:2) och inte är registrerad kan registreras i efterhand, dock 
senast tredje dagen efter matchen. 
Finner SHF vid kontroll att ej registrerade spelare deltagit i tävlingsmatch (Se § 1:2) utgår en extra 
avgift enligt av SHF beslutad taxa. 
 

§ 8:3 Övergång till annan förening inom Sverige: Övergångsanmälan 
Spelare som vill byta förening och fyller lägst 16 år, ska genom den nya föreningen göra 
övergångsanmälan till SHF via inloggning i föreningens IdrottOnline-sida. För spelare som under 
kalenderåret fyller 15 år börjar denna paragraf att gälla från den 1 juli. Före dess byter spelare 
förening genom § 8:5.  
Övergångsanmälan ska, för att vara giltig, godkännas av spelare (eller spelarens målsman om 
spelaren är under 18 år), samt firmatecknaren (ansvarig e-brevsmottagare) i den tillhörande 
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föreningen. Mottagande föreningen inbetalar övergångsavgiften 500 kronor via elektronisk 
inbetalning efter uppmaning i e-brevsmeddelande till den ansvarige e-brevsmottagaren. 
Ny anmälan om övergång kan inte godkännas för samma spelare förrän tidigast 14 dagar efter 
föregående godkända övergång. 
Hela övergångsförfarandet hanteras elektroniskt, via IdrottOnline och e-post. Om ansvarig  
e-brevsmottagare i den tillhörande föreningen inte kan nås för godkännande av övergången eller  
om den tillhörande föreningen vägrar godkänna övergången, kan kontakt tas med SHF. 
Vid uppehåll i seriespelet längre tid än 14 dagar, kan spelare i SHE eller Handbollsligan under 
innevarande tävlingsår göra övergång till förening i lägre serier och därefter återgå till samma 
förening i SHE & Handbollsligan, endast förutsatt att spelaren står över sista matchen för SHE- 
eller Handbollsligalaget innan uppehållet och spel i den lägre serien. 
Den begränsande regeln om uppehåll i seriespel längre tid än 14 dagar som beskrivs ovan kan  
inte kringgås genom övergång till samarbetsförening och därefter deltagande med lag i SHE eller  
Handbollsligan genom samarbetsavtalet mellan föreningarna. Det är inte heller möjligt för spelare  
att återgå till SHE- eller Handbollsligaföreningen genom att först göra övergång till annan förening 
och därefter göra ny övergång till den ursprungliga föreningen i SHE eller Handbollsligan. 
Begränsningen gäller för resterande del av seriespelet, samt i efterföljande kvalspel eller SM-slutspel. 
För utländsk medborgares övergång mellan föreningar inom Sverige gäller samma bestämmelser 
som för svensk spelares övergång. 
För elever/spelare som antagits vid Rikshandbollsgymnasium eller av Svenska Handbollförbundet 
certifierade NIU-gymnasium gäller att elev/spelare har möjlighet att utan spelarövergång 
representera den förening som spelaren lämnade i samband med antagningen till gymnasiet vid 
tävlingsspel för ungdom sanktionerad av SHF/SDF (inklusive Ungdoms-SM, se dock § 4:1). 
Alla former av speltillstånd ska meddelas av SHF på fastställt sätt. 
 
§ 8:4  Övergång för spelare med licenskrav 
Tävlingsåret är indelat i olika övergångsperioder. 
 

Perioden 16 februari–30 april  
Under perioden 16 februari–30 april går det inte att göra övergång (undantag se § 8:6) 
 

Perioden 1 maj–15 februari 
Övergångsanmälan kan göras tidigast den 1 maj. 
Lag som deltar i pågående SM-slutspel, svenska cupens distriktskvalificering, USM och kvalspel 
kan ej använda spelare som är registrerade 1 maj eller senare. 
 

Övergång som kontraktsspelare till kontraktsspelare 
Övergång kan ske under perioden 1 maj–15 februari.  
En spelare vars kontrakt har löpt ut har rätt att byta förening även om föreningarna inte är överens. 
För spelare under 24 år gäller bestämmelserna om utbildningsersättning. (Se bilaga 1). 
 

Övergång som icke kontraktsspelare till icke kontraktsspelare 
Övergång kan ske under perioden 1 maj–15 februari. 
Under perioden 1 maj–30 juni kan spelaren byta förening även om föreningarna inte är överens. 
Under perioden 1 juli–15 februari måste de båda föreningarna vara överens. 
Ingen utbildningsersättning ska betalas ut. 
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Övergång som kontraktsspelare till icke kontraktsspelare 
Övergång kan ske under perioden 1 maj–15 februari.   
En spelare vars kontrakt har löpt ut har rätt att byta förening även om föreningarna inte är överens. 
Ingen utbildningsersättning ska betalas ut. 
 

Övergång som icke kontraktsspelare till kontraktsspelare 
Övergången kan ske under perioden 1 maj–30 juni. 
Övergång under perioden 1 juli–15 februari förutsätter att båda inblandade föreningar är överens. 
För spelare under 24 år gäller bestämmelserna om utbildningsersättning. (Se bilaga 1) 
 

Spelaravtal 
Spelare i SHE, Handbollsligan, samt dam- och herrallsvenskan ska ha kontrakt. Spelare i division 1 
och nedåt behöver inte ha kontrakt. 
Kontraktsspelare ska ha ett skrivet kontrakt med sin förening. Kontraktet ska uppfylla de av SHF 
fastställda kontraktsnormerna enligt SHF:s förslag till spelaravtal. Kontraktet ska alltid innehålla 
uppgifter om tidsomfattningen och de ekonomiska villkoren som överenskommits. Ett kontrakt med 
en omyndig spelare ska innehålla vårdnadshavarens underskrift. 
Det åligger alla föreningar att senast den 1 oktober rapportera vilka spelare som är kontraktsbundna 
under det pågående spelåret, vilket görs på det sätt som SHF har fastställt. Tillkommande spelare 
ska kontinuerligt rapporteras.  
Förening med lag i SHE, Handbollsligan, samt Dam- och Herrallsvenskan som inte skriftligt 
meddelat vilka spelare som är kontraktsbundna debiteras en administrativ avgift på 1 000 kronor. 
Efter avtalstidens utgång har spelaren rätt att övergå till annan svensk eller utländsk förening. Den 
förening som spelaren lämnar har inte rätt att kräva spelaren eller spelarens nya förening på någon 
form av ekonomisk ersättning. Dock vad beträffar spelare under 24 år utgår utbildningsersättning 
enligt SHF:s respektive EHF:s bestämmelser. (Se bilaga 1) 
Undantag: Om spelare flyttar till annan ort kan TK ta upp ett övergångsärende, även om 
föreningarna inte är överens. Bevis om flyttning och datum härför ska bifogas övergången. Det 
åligger dessutom spelaren att redovisa motiv för flyttningen.  
 

Övergångsavgift 
För övergångar som görs under perioden 1 maj – 30 juni ska, av SHF beslutad övergångsavgift vara 
registrerad hos SHF senast den 30 juni. 
För övergångar som görs under perioden 1 juli – 15 februari ska, av SHF beslutad övergångsavgift 
vara registrerad hos SHF senast den 15 februari. 
 

Status som spelklar 
Spelaren är spelklar för sin mottagande förening, då föreningen erhållit speltillstånd från SHF, 
vilket publiceras på SHF:s hemsida. Spelaren får representera den nya föreningen, även om denna 
spelar i samma serie. I SM, svenska cupen, DM och ungdoms-SM får spelaren inte spela för den 
nya föreningen, om spelaren tidigare under tävlingsåret deltagit i någon av dessa tävlingar för sin 
gamla förening (se vidare i tävlingsbestämmelserna, kapitel 4). För svenska cupen gäller att spelare 
som har deltagit i distriktskvalificeringsperioderna 1 och 2 får delta för ny förening i 
distriktskvalificering 3 och framåt. Representation i distriktskvalificering 3 och framåt får göras 
genom övergång som registreras 1 maj eller senare. 
Alla delar av övergångsproceduren sker elektroniskt och när momenten är genomförda tilldelas 
spelaren normalt sett speltillstånd automatiskt genom publicering på SHF:s hemsida.  
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Om det råder oklarhet kring en spelares föreningstillhörighet som gör att övergång inte kan 
registreras på föreskrivet sätt kan SHF efter utredning besluta att flytta spelarens representationsrätt 
till en ny förening utan att spelaren erhåller speltillstånd genom publicering på SHF:s hemsida. En 
sådan åtgärd meddelas alltid skriftligt till berörda parter.  
En spelare kan anses ha erhållit speltillstånd trots att en korrekt övergångsanmälan enligt § 8:3 eller 
§ 8:16 eller registrering enligt § 8:6 inte har genomförts, under förutsättning att SHF efter utredning 
kan visa något av följande 

• att ett tekniskt fel i transfersystemet har gjort att övergången felaktigt har publicerats på 
SHF:s hemsida.  

• att spelaren hade en felaktig status i spelarregistret som gjorde att en felaktig övergång 
publicerades på SHF:s hemsida 

En spelare som registreras med övergång från en förening till samma förening undantar inte berörda 
parter från ansvar gällande en korrekt övergång då detta är uppenbart felaktigt och därmed inte kan 
anses frånta parterna från ansvar. 
Reglemente för Utbildningsersättning, se Bilaga 1  
Undantag: §§ 8:5, 8:6 samt samarbetsövergångar enligt samarbetsavtal (kap 9). 
 
§ 8:5  Föreningsbyte för spelare utan licenskrav 
För spelare som under kalenderåret fyller högst 14 år gäller handhavande av föreningsbyte enligt 
kapitel 3 Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU).  
 
§ 8:6 Registrering av spelare, vilken ej deltagit i seriematch under ett tävlingsår eller mer,  
 eller vilkens förening upphört med tävlingsverksamhet 
Om spelare under det föregående tävlingsåret inte deltagit i tävlingsmatch (se § 1:2) får spelaren 
utan kostnad och utan godkännande från sin gamla förening börja spela med en ny förening.  
Om spelare, tillhörande förening som upphört med sin tävlingsverksamhet, vill representera annan 
förening, får spelaren utan kostnad och utan godkännande från sin gamla förening börja spela med  
en ny förening. Detta gäller också om föreningen upphör med tävlingsverksamhet för den åldersklass 
som spelaren mestadels tillhört. Om det behövs ska SDF:et skriftligt redovisa gällande fakta.  
Den nya föreningen ska registrera spelaren enligt samma handhavande som vid en vanlig 
övergångsanmälan (se § 8:3), men det ska på anvisat ställe anges att det rör sig om en fri övergång 
enligt § 8:6. Spelaren är spelklar för sin mottagande förening då föreningen erhållit speltillstånd 
från SHF, vilket publiceras på SHF:s webbplats. 
Om en spelare har uppfyllt kraven enligt första och andra stycket i denna paragraf och därefter under 
minst ett tävlingsår har representerat en ny förening utan att registrera en övergångsanmälan enligt 
det tredje stycket så är spelaren att anse som spelklar. Om SHF finner att så är fallet korrigeras 
spelarens föreningstillhörighet och spelaren kan inte anses ha varit inte spelklar enligt § 2:11. 
 
§ 8:7 Annullering av övergångsanmälan 
En övergångsanmälan/registrering av spelare som har inletts men inte slutförts annulleras 
automatiskt efter 30 dagar.  
 
§ 8:8 Byte av nationsförbund    
För byte av nationsförbund gäller IHF:s reglemente se bilaga 1 i dessa bestämmelser samt därtill 
hörande svenska bestämmelser, enligt kapitel 10. 
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§ 8:9 Icke EU-/EES-/schweizisk medborgare i svensk förening 
Medborgare som kommer från land utanför EU, EES och Schweiz får representera svensk förening  
i tävlingsmatch (se § 1:2) endast om berörda myndigheter givit erforderliga tillstånd för arbete och 
uppehåll i Sverige för hela tävlingssäsongen. För övrigt ska spelarens nationsförbund/EHF (IHF) ha 
givit speltillstånd, eller ska spelaren av Migrationsverket ha flyktingstatusförklaring. I detta senare 
fall kan speltillstånd medges efter särskilt beslut av TK.  
Asylsökande som tillhör kategorierna barn eller yngre ungdom kan medges speltillstånd efter beslut 
av det distriktsförbund som den asylsökandes förening tillhör, förutsatt att gällande internationella 
bestämmelser uppfyllts. Ett sådant beslut är giltigt till dess att spelaren övergår till kategorin äldre 
ungdom. Distriktsförbundet ska meddela TK att beslut om speltillstånd har utfärdats. TK äger rätt 
att återkalla speltillstånd om TK finner att speltillståndet har utfärdats i strid med gällande 
internationella bestämmelser. 
Asylsökande ungdomsspelare med tillstånd att spela i kategorin yngre ungdom som övergår till 
kategorin äldre ungdom kan medges förlängt speltillstånd efter särskilt beslut av TK.  
Asylsökande som tillhör kategorin äldre ungdom kan medges speltillstånd i klass som tillhör 
kategorin äldre ungdom efter särskilt beslut av TK. 
Asylsökande som tillhör kategorin äldre ungdom kan medges speltillstånd i seniorserie efter särskilt 
beslut av TK. 
Lag i SHE, Handbollsligan, Dam- och Herrallsvenskan samt division 1 herrar och damer får i 
samma tävlingsmatch (se § 1:2) använda högst två icke EU-/EES-/schweizisk medborgare. Spelare 
med flyktingstatusförklaring likställs med svensk medborgare. 
I svenska cupen, DM och SM får icke EU-/EES-/schweizisk medborgare representera sin förening 
efter samma bestämmelser som för seriespelet. 
Om icke EU-/EES-/schweizisk medborgare haft speltillstånd för svenska föreningar under en 
sammanhängande tid av minst fem år gäller samma bestämmelser som för svensk medborgare. 
Om icke EU-/EES-/schweizisk medborgare varit skriven i Sverige enligt folkbokföringslagen under 
en sammanhängande tid av minst två år och under tiden ej spelat handboll, behöver spelaren ej 
begära tillstånd från sitt nationsförbund för att representera svensk förening. Dock ska tillstånd 
erhållas från EHF alternativt IHF enligt 5.3b i EHF:s reglemente. 
För att Svenska Handbollförbundet ska tillstyrka arbetstillstånd för spelare som kommer från land 
utanför EU, EES och Schweiz gäller att spelaren ska ha kontrakt för spel med lag som spelar i 
högsta eller näst högsta serienivån. 
För att Svenska Handbollförbundet ska tillstyrka arbetstillstånd för ledare som kommer från land 
utanför EU, EES och Schweiz gäller att ledaren, utöver av SHF stipulerat krav på utbildningsnivå, 
ska ha kontrakt som tränare för lag som spelar i den högsta eller näst högsta serienivån. 
 

Endast svensk medborgare äger rätt att representera Sverige i landskamp. 

 
§ 8:10 Särbestämmelser för Elitspelare 
För Elitspelare gäller att 

• alla spelare som deltar i seriematch i de två högsta serierna ska ha kontrakt i enlighet med 
SHF/IHF:s bestämmelser (se definitioner och bilaga 1). 

• kontraktsbunden (skriftligt) spelare, endast kan byta förening efter kontraktstidens utgång, om 
inte moderföreningen dessförinnan godkänner övergången (undantag se § 8:6). 
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§ 8:11 Rätt att under samma tävlingsår representera mer än en förening i tävlingsmatch 
Spelaren kan under samma tävlingsår representera mer än en förening i tävlingsmatch om: 

• Spelaren gör en övergångsanmälan enligt § 8:3 och § 8:4. 
• Spelarens förening upphört med sin verksamhet, (se § 8:6). 
• Icke licensierad spelare gör övergång enligt § 8:5. 
• Övergång sker enligt samarbetsavtal. 

 
§ 8:12 Representationsrätt för spelare inom förening. 
 (Gäller ej förhållandet Förening A / Förening B, detta regleras i kapitel 9) 
Denna paragraf gäller förenings reservlag, här benämnda B-lag, C-lag, osv. 

a)  Spelare som medverkat i ett lag kan delta i samma förenings lag i högre serie/ klass. Se dock 
d) nedan. För U16 och yngre gäller dock § 8:1.3. 

b)  Vid nedflyttning av spelare till lägre serie/klass måste spelaren senast samma dag ”stå över” 
seriematch för A-laget.  
För att ”stå över” måste spelaren vara spelklar för match i det högre placerade laget. I 
matchprotokollet inte markerade utespelare samt två markerade utespelare, som fyller högst 
19 år under det kalenderår som tävlingsåret börjar, kan redan samma dag som seriematch för 
A-laget spela match för B-laget. 

c)  Spelare som inte deltar/deltagit i seriematch för ex A-laget och då kan spela för B-laget, får 
direkt spela för C-laget, om spelaren ej heller deltagit i seriematch för B-laget, o s v. 

d)  Då föreningens övriga lag (B-lag, C-lag, osv) har seriestart före föreningens A-lag är de 
spelare, som ska delta i A-lagets första seriematch, inte deltagarberättigade i den/de serie-
match/-er dessa lag spelar innan A-laget.  
 

I A-lag ej markerade utespelare samt två markerade utespelare, som fyller högst 19 år under 
det kalenderår som tävlingsåret börjar, har dock rätt att delta.  
För målvakt gäller § 8:12 e. 
Övergång mellan A-lag och B-lag kan inte göras om lagen är placerade i samma serie. 

e)  Om flera målvakter markerats i matchprotokollet innan matchstart för A-lag, kan den/de 
målvakt/er som deltagit minsta tiden, genast delta i reservlag som målvakt. Spelaren får ej 
ha deltagit i matchen som utespelare. Målvakten får inte delta i reservlag som utespelare. 
Om målvakterna har deltagit lika mycket i A-laget så får föreningen välja vilken målvakt 
som får delta i reservlaget. 

f)  I en och samma ungdomsturnering får spelare endast delta i ett av föreningens lag i samma 
åldersklass. För U16 och yngre gäller härutöver vissa bestämmelser (§ 6:4 och § 1:3) 

 
§ 8:13 Spelares rätt att delta i omspels-/flyttad match      
Vid match som senareläggs får endast delta spelare som vid ordinarie tidpunkt är berättigad att 
representera föreningen (spelarens spelklara datum vid spelarövergång) 
Vid match som tidigareläggs får endast delta spelare som är spelklara vid det nya matchtillfället. 
Vid beslut om omspel är det den nya speldatumen som ska räknas som officiellt speldatum. 
Spelare som genom övergångsanmälan har bytt förening äger inte rätt att representera förening i 
match som har senarelagts om övergången registrerades före den nya speltiden. 
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§ 8:14    Spelares deltagande i tävlingsmatch 
Inte spelklar spelare får inte delta i tävlingsmatch (se §§ 1:2, 2:11, 8:1, 8:2 och 8:12). 
 
§ 8:15 Spelares möjlighet att spela för annan förening i träningsmatch 
Spelare får endast med sin förenings skriftliga tillstånd delta i träningsmatch för annan förening. 
 
§ 8:16 Representationsbestämmelser beachhandboll 
Det är möjligt att göra en särskild övergångsanmälan för beachhandboll. Om en sådan övergång 
görs så kvarstår spelaren med sin representationsrätt för handboll i den ursprungliga föreningen. 
Övergångsanmälan för beachhandboll görs enligt samma handhavande som för en vanlig 
övergångsanmälan (se § 8:3). När en övergång initieras i IdrottOnline så anges att det handlar om 
en övergång för beachhandboll. 
Övergångar för spel i beachhandboll kan göras under hela tävlingsåret. 
Spelare som påbörjat en SM-tävling i beachhandboll kan inte i samma tävling representera annan 
förening. 
 

Övergång som kontraktsspelare till kontraktsspelare 
Övergång kan ske under förutsättning att 

• kontraktet har löpt ut eller 
• föreningarna är överens 

 

Övergång som icke kontraktsspelare till icke kontraktsspelare 
SHF kan godkänna övergång, även om föreningarna inte är överens.  
 

Övergång som kontraktsspelare till icke kontraktsspelare 
Övergång kan ske under förutsättning att  

• kontraktet har löpt ut eller 
• föreningarna är överens 

 

Övergång som icke kontraktsspelare till kontraktsspelare 
SHF kan godkänna övergång, även om föreningarna inte är överens. 
 

Utbildningsersättning 
Utbildningsersättning utgår inte för övergångar som endast gäller för spel inom beachhandbollen. 
 

Laglicens 
Lag som anmäler sig till tävling och som har laglicens i handbollen behöver inte lösa en ny 
laglicens för att delta inom beachhandbollen. 
Svenska Handbollförbundets (SHF) Försäkringskommitté har fastslagit hur processen med laglicens 
kommer att fungera för lag som inte är föreningsanknutna. 
Alla lag som spelar beachhandboll, där spelare fyller 15 år under tävlingsåret, ska ha laglicens. Alla 
lag som anmäler sig till en tävling (cup/turnering) ska i samband med sin anmälan om deltagande till 
aktuell tävlingsarrangör också meddela SHF att de kommer att delta och inte är föreningsanknutna. 
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Internationell övergång 
Internationell övergång kan endast göras för handboll och beachhandboll samlat. Om en spelare gör 
en internationell övergång (se kapitel 10) så flyttas även spelarens representationsrätt för 
beachhandboll till den utländska föreningen.  
Ovanstående gäller även om spelaren tillhör en förening för handboll och en annan förening för 
beachhandboll. Föreningen där spelaren är registrerad för handboll räknas då som den svenska 
föreningen vid internationell övergång. 


