
 
   

 
 

Bilaga 5: har du tänkt på (vid byte av förening)? 
Här finner ni några punkter som svensk handboll vill att ni som föräldrar och spelare går 
igenom när man står inför valet att byta förening. 

Resor 
• Hur mycket tid kommer du att lägga på resor från och till träning/matcher? 
• Måste du ha hjälp med dina resor eller hur ser kollektivtrafiken ut för att du på egen 

hand ska kunna ta dig till och från träning/matcher? 

Mat 
• Kommer du att ha tillräckligt med tid till att förbereda dig genom att äta ordentligt inför 

och efter varje träning och match? 

Träningstider 
• Vilka träningstider har den nya föreningen? 

Skola 
• När ska du läsa dina läxor? 

Uppbackning 
• Har du stöd från dina föräldrar? 
• Har du stöd från den nya föreningen? 
• Har du stöd från din nuvarande förening? 

Nya och gamla kompisar 
• Blir det långa resor till de nya lagkamraterna? 
• Får du tid över till dina nuvarande kompisar? 

Konkurrens 
• Hur ser det ut i den nya föreningen? 
• Hur ser det ut på din position/positioner? 
• Var kommer du få mest speltid? 

Kvar i den nuvarande föreningen 
• Skulle du kunna spela kvar med din nuvarande förening och till exempel få hjälp av den 

nya föreningen med individuell träning? 
• Kan man samarbeta med den nya föreningen så att man tränar där något pass i veckan? 

Målsättning 
• Har du en plan för din individuella utveckling? 
• Vad vill du med ditt handbollsspelande och kan du uppnå det där du befinner dig nu? 

Klubbar 
• Har det funnits en kommunikation mellan föreningarna om spelaren, som sträcker sig 

längre än mellan tränare och tränare? 
  



 
   

 
 

Bilaga 6: vanliga frågor och svar vid byte av förening 
En guide för spelare, föräldrar och föreningar gällande föreningsbyten för barn och ungdomar. 
 

Fråga: Får jag byta förening när som helst? 

Svar: Det går att byta förening hela året men under vissa perioder är det begränsat för 
tävlingsmatcher.  

• 1 maj till 30 juli så godkänns alla anmälda spelarövergångar. 
• 1 augusti till 31 oktober behandlas endast spelarövergångar som uppfyller vissa kriterier. 
• 1 november till 31 december så godkänns alla anmälda spelarövergångar. 
• 1 januari till 30 april behandlas endast spelarövergångar som uppfyller vissa kriterier. 

 

Fråga: Varför begränsas möjligheten att byta förening under två perioder per säsong? 

Svar: Vi vill ge föreningarna en rimlig möjlighet att planera sin verksamhet. Föreningsbyten 
under säsongsupptakten och i slutet av säsongen kan leda till att hela lag läggs ner, vilket gör 
att färre personer spelar handboll och att föreningars ekonomier blir ansträngda på grund av 
urdragningsavgifter. 
 

Fråga: Men ni tillåter ju att spelare byter förening under november och december, leder inte 
det till lika många urdragningar?  

Svar: Vi anser att spelare ska kunna byta förening under säsongen. När säsongsupptakten är 
passerad och föreningens verksamhet är igång är lagen inte lika känsliga för att spelare 
lämnar. Den 1 november är ett naturligt datum då det för många är höstlov och seriespelet har 
ett litet uppehåll. 
 

Fråga: Men ska jag tvingas spela kvar i mitt gamla lag om jag vill byta? 

Svar: Det finns vissa möjligheter att byta förening under säsongen, men om kriterierna inte 
uppfylls så måste spelaren vänta tills en ny period inleds. Vår tanke är att ett föreningsbyte inte 
ska vara något som ska vara brådskande och att det inte bör vara något problem för en spelare 
att stanna kvar i sitt nuvarande lag under en period. 
 

Fråga: Vilka kriterier är det som ska uppfyllas för att man ska få göra en spelarövergång? 

Svar: Det finns tre skäl som gör att du får byta förening under hela säsongen: 

• Att spelaren flyttar på ett sådant sätt som motiverar ett föreningsbyte. 
• Att spelarens förening upphör med handbollsverksamhet i berörd åldersklass, vilket 

betyder att laget inte finns kvar i seriespel. 
• Att särskilda skäl föreligger (dispens ansöks om till respektive SDF där både nuvarande 

och nya föreningen skriftligt ska yttra sig). 
 

Fråga: Får jag spela Gjensidige USM med min nya förening 

Svar: Du får endast spela Gjensidige USM i en förening under säsongen. 
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