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3:1 Fri representation inom samma förening och ungdomsklass 
Spelare får delta i max två ungdomsklasser. Ungdomsklass 
definieras av ålder och kön: flickor 11 är en ungdomsklass och pojkar 
11 är en annan. Inom samma ungdomsklass får spelaren delta fritt 
inom föreningens olika lag.  
 
Bestämmelsen innefattar även lag som spelar över distriktsgränserna.  
 
I distrikt där det finns mer än en nivå i en ungdomsklass kan 
undantag från den fria representationen göras i den högsta nivån. 
Detta gäller alltså endast i serieträd där det finns nivåer baserade på 
svårighetsgrad. 
 
3:2 Byte av förening 
Om en spelare vill byta förening ska den först meddela sin nuvarande 
förening att den vill lämna, och uppge skälen för beslutet så att 
föreningen får en chans att agera. 
 
Korrekt tillvägagångssätt av mottagande förening 

1. Ordföranden/sportsligt ansvarig i den mottagande 
föreningen ska godkänna att övergångsprocessen startar. 

2. Kontakta ordförande/sportsligt ansvarig i spelarens 
nuvarande förening.  

3. Kontakta föräldrarna.  
4. Kontakta spelaren. 

 
Detta gäller vid övergång för match/seriespel i annan förening.  
En spelare har alltid rätt att lämna för träning eller medlemskap  
i annan förening.  
 
3:3 Övergångsperioder 
Barn 
Om barn vill byta förening ska de kunna göra detta fritt under hela 
året oavsett om föreningarna är överens eller ej. Spelaren och nya 
föreningen ska dock ha tagit del av dokumentet ”Har du tänkt på?” 
(se bilaga 5 och 6). 
 



Regelverket är nationellt för kategorin barn och administrationen 
sker via IdrottOnline (IOL). Hela processen är gratis. Det är endast 
person i den mottagande föreningen som har korrekt administratörs-
rättigheter för IOL som kan genomföra övergång. När den är klar ska 
mottagande förening skicka ett meddelande till den förening som 
spelaren lämnar så de kan avregistrera spelaren. 
 
Yngre ungdom (dock ej U15, se Äldre ungdom)  
Det går att byta förening under hela året, men det delas in i gröna 
och röda perioder och under röd period är möjligheten till övergång 
begränsad. 
 
I denna kategori är det SDF:et som spelaren genom sin förening 
tillhör som administrerar övergångar. 
 
1 januari – 30 april: röd period 
Under denna period kan spelare endast byta förening om: 
 

• Spelare flyttar till annan ort eller får ett reseavstånd/restid 
till sin förening som inte möjliggör regelbunden träning. 

• Att spelarens förening upphör med handbollsverksamhet  
i berörd åldersklass. 

• Att särskilda skäl* föreligger (ansöks hos respektive SDF). 
• SDF:et som föreningen tillhör kan godkänna övergång under 

april om det ordinarie seriespelet slutförts, varje ärende 
prövas individuellt.  

 
1 maj - 31 juli: grön period  
Spelaren kan fritt byta förening utan att föreningarna är överens. 
Den nya föreningen måste dock informera spelarens nuvarande 
förening att spelaren vill göra en spelarövergång. Spelare som byter 
förening får inte delta i USM:s finalspel för det tävlingsår som pågår. 
 
 

  



1 augusti - 31 oktober: röd period  
Övergångsperioden är stängd men spelare kan byta förening om: 
 

• Spelare flyttar till annan ort eller får ett reseavstånd/restid 
till sin förening som inte möjliggör regelbunden träning. 

• Att spelarens förening upphör med handbollsverksamhet  
i berörd åldersklass. 

• Att särskilda skäl* föreligger (ansöks hos respektive SDF). 
 
1 november - 31 december: grön period 
Spelaren kan fritt byta förening utan att föreningarna är överens. 
Den nya föreningen måste dock informera spelarens nuvarande 
förening att spelaren vill göra en spelarövergång. 
 
*Särskilda skäl 
Förening som ansöker om byte av förening med anledning av 
särskilda skäl ska ange dessa skäl, som sedan föreningen spelaren 
ska lämna ska bemöta. Ett exempel på särskilda skäl är om spelaren 
byter skola som medför att spelaren inte kan träna regelbundet med 
sin förening. 
 
Regelverket är nationellt för kategorin och administrationen sker via 
IdrottOnline (IOL). Det är endast person i den mottagande 
föreningen som har rätt administratörsrättigheter för IOL som kan 
genomföra övergång. Mottagande förening startar övergången enligt 
gällande rutin. Ansvarigt SDF är den instans som ger slutgiltigt 
godkännande. Spelaren och den mottagande föreningen ska dock 
vara införstådd i bilaga 5 ”Har du tänkt på?” samt känna till bilaga 
6 ”Att byta förening”. 
 
Byte mellan föreningar i olika distrikt 
Vid föreningsbyte för spelare i kategorin yngre ungdom där de två 
föreningarna tillhör olika distrikt så ska föreningsbytet administreras 
av den lämnande föreningens distrikt, dock ska detta distrikt upprätta 
kontakt med den mottagande föreningens distrikt vid handläggning 
av föreningsbyte. 
  



Äldre ungdom (inklusive U15) 
Se § 8:3 och § 8:4 i SHF:s Tävlingsbestämmelser. För spelare som 
under kalenderåret fyller 15 år börjar § 8:4 paragraf att gälla från 
den 1 juli.  
 
3:4 Utbildningsersättning 
Se SHF:s tävlingsbestämmelser, bilaga 1 Utbildningsersättning. 
 
3:5 Samverkan 
SHF anser att det i yngre och äldre ungdom bör finnas möjlighet till 
samverkan mellan föreningar. Detta för att stimulera spelare att få 
spela på rätt nivå utifrån sin utveckling men samtidigt tillhöra sin 
moderförening, även om denna inte bedriver verksamhet på den 
nivån. Syftet är att behålla fler spelare längre, inte att en förening 
ska kunna låna in flera bra spelare som ska kunna nå kortsiktiga 
framgångar. 
 
Samverkan är till för att behålla och stärka små föreningar eller 
enskilda spelares handbollsutveckling. Först ska man samverka 
inom föreningen. Samverkans söks för serie/matchspel så att träna 
gemensamt med annan förening är fullt tillåtet utan 
samverkansavtal. 
 
Ansökan om samverkan görs till administrerande förbund.  
Om förening/föreningarna spelar med sina lag i serier med olika 
administratörer så ska ansökan göras till alla. Spelaren som 
omfattas av samverkansbeslut får fortfarande representera 
moderföreningen i annan klass (dock spel i max två åldersgrupper). 
Det går även för fler än två föreningar att ingå samverkansavtal. 
 
Det kan finnas många olika anledningen till att spelaren/spelarna 
inte gör en spelarövergång. Det kan till exempel handla om sociala 
skäl eller att det är långa reseavstånd som inte tillåter att spelaren 
flera gånger i veckan tränar med det nya laget.  
 



Det går att ansöka om samverkan i en enskild sanktionerad 
ungdomstävling. Ansökan ska då göras till de ansökande 
föreningarnas hemmadistrikt. 
 
Alla samverkansavtal har en handläggningstid på upp till en månad 
från fullständig inkommen ansökan.  
 
USM 
Se reglemente för USM. 
 
Bilaga 7 – ansökan om samverkan. 
 
3:6a Åldersdispenser - Generell dispens.  
Det råder en generell dispens för två överåriga spelare (ett år äldre). 
Denna dispens avser representation i den yngre åldersklassen även 
om det finns lag i spelarens åldersklass. Spelaren är dock låst till den 
yngre åldersklassen under hela året. Den generella dispensen gäller 
för max två spelare och samma spelare under hela året. 
 
Generella dispenser i det lokala seriespelet gäller även i 
sanktionerade ungdomstävlingar. Regeln om generell dispens gäller 
ej i USM, dock med undantag för de två U14-klasserna. Se USM:s 
reglemente för mer information.  
 
Generella så väl som särskilda dispenser gäller endast hos den 
aktuella serieadministratören. Om en förening deltar med lag i 
serier med olika administratörer kan olika förutsättningar gälla 
 
Serieadministratören har möjlighet att begära in information om 
generella dispenser.  
 
3:6b Åldersdispenser – Övriga  
Det är möjligt att söka dispens för spel med sin egen ålder och det 
laget som är yngre, eller för fler än två spelare eller annat behov via 
sitt serieadministrerande förbud.  
 



Dispenser kan gälla del av säsong, hela året eller vid enskilda 
matcher. Ansökan om övriga dispenser görs till serieadministratören 
som beslutar om dispens ska godkännas. Godkänd övrig dispens 
gäller bara hos serieadministratören.  
 
För regler avseende USM se USM:s reglemente. 
 
3:6c Övriga dispenser  
Könsdysfori 
Om diagnos könsdysfori finns ska alltid dispens beviljas alternativt 
om det juridiska könet inte stämmer överens med det faktiska 
könet. Ansökan skall göras hos administrerande förbund och 
kommer gälla i seriespelet och sanktionerade ungdomstävlingar.  
 
Vid dispensbeslut gällande paragraf 3:6c får beslut om dispens inte 
innehålla villkor om uppvisande av beslut i anslutning till match. 
 
3:7 Flickor som spelar med pojkar eller pojkar som spelar 
med flickor 
Barn 
Det är tillåtet att utan begräsning för flickor att spela med pojkar 
och pojkar att spela med flickor. 
 
Yngre och äldre ungdom 
Om en förening inte har ett lag för spelaren att spela med i aktuell 
klass går det att söka dispens. Spelaren blir dock låst till den klassen 
under hela året. Ansökan om dispenser görs till 
serieadministratören.  
 
Dispenser kan gälla del av säsong om förutsättningarna för 
inblandat lag skulle förändras. 
 
Serieadministratören kan även ge spelaren för att spelare inte 
behöver bli låst i aktuell klass.  
 



USM 
Dispens för flickor spelar med pojkar eller pojkar spela med flickor 
kan ej sökas i ungdoms-SM. 
 
3:8 Representationsbestämmelser för spelare  
på Riks-/NIU-gymnasier 
Se § 8:3 i SHF:s Tävlingsbestämmelser. 
 
3:9 Försäkring  
För att omfattas av spelarförsäkring ska spelaren registreras hos 
SHF genom medlemsmodulen i IdrottOnline. Spelarens anges som 
aktiv och är i och med detta licensierad via laglicens. Observera  
att föreningen skall betala laglicensavgift för lag som omfattar  
U15-spelare och äldre. 
 
Spelare som deltar i match/träning och inte är registrerad kan 
registreras i efterhand, dock senast efter tre dagar. Finner SHF att  
ej registrerad spelare deltagit i tävlingsmatch utgår avgift enligt SHF 
beslutad taxa. 
 
För mer information se https://www.gjensidige.se/handboll. 
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