Utvecklingsavtal
Syfte:
Syftet med utvecklingsavtal är att juniorer upp till 20 år ska matchas i seniormiljö för att
utvecklas till bättre bandyspelare och få spela fler matcher. För nyblivna seniorer (21-23 år)
är syftet att ge en brygga över till elitspel, genom nivå anpassat spel i ytterligare ett lag, då
många inte är redo, sitter mycket på bänken men fortfarande har en brant utvecklingskurva i
den åldern. Syftet med Utvecklingsavtalet är alltså att det är individen som ska utvecklas
genom fler matcher. Det är inte det inlånande lagets spelstyrka som ska utvecklas. Att
utvecklingsavtalet hjälper den mindre klubben att bredda trupper eller överbrygga sämre
årskullar är en bonus. Svenska bandyförbundets styrelse är helt enig i att en förenings enda
chans att överleva på sikt löses genom egen rekryteringsverksamhet. Tävlingskommittén
ska ha rätt att ogiltigförklara ett utvecklingsavtal vid felaktigt utnyttjande
Utvecklingsavtal kan tecknas mellan en spelare och en förening inom samma
tävlingsområde då utlånade förening vill ge spelaren en möjlighet till utveckling genom, spel
i ytterligare ett lag. Avtalet är personligt men föreningen kan ha avtal med olika föreningar
enligt följande.
Utvecklingsavtal:
En förenings lag (tex, sen, juniorelit, pojkelit) kan ha upp till fem (5) eller upptill tre (3)
spelare på utvecklingsavtal, beroende på vilken ålder laget befinner sig. Se nedan
-

Två (2) spelare som är upp till 23 år (född 1994)

-

Två (2) spelare som är upp till 20 år (född 1997)

-

En (1) målvakt som är upp till 23 år (född 1994)

Avtalet är personligt, spelaren kan endast ha ett (1) utvecklingsavtal och ett (1) lag. Den
inlånade föreningens lag kan ha upp till fem (5) avtal med fem (5) olika spelare från fem (5)
olika föreningar i samma tävlingsområde. Utlånade förening kan låna ut obegränsat med
spelare.
Ett seniorlag kan således ha 2+2+1 spelare på inlåning. Ett ungdomslag kan ha 2+1spelare
på inlåning.
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Bestämmelser gällande utvecklingsavtal
Utvecklingsavtal kan tecknas fr.o.m. 1 april. Komplett avtal ska vara SBF:s tävlingsenhet
tillhanda senast den 15 oktober för att vara gällande. Vid spel utan registrerat avtal är
deltagande spelare okvalificerad. Se tävlingsbestämmelser kap 7 § 3 ”obehörig spelare”
Spelare på utvecklingsavtal omfattas inte av karens (spelklar direkt).
Utvecklingsavtal kan endast skrivas på ett år, spelaren tillhör moderföreningen efter avslutad
säsong.
Om spelare som är upptagen på utvecklingsavtal övergår till annan förening, utgår spelaren
från avtalet och får inte ersättas. Detsamma gäller om spelaren av annan anledning utgår ur
avtalet.
Kvalspel: Om huvudklubb och samarbetsklubb deltar i samma kvalgrupp upphör
Utvecklingsavtalet att gälla. Om samarbetsklubb kvalar till samma serie som
huvudföreningen får inte spelare med utvecklingsavtal från huvudförening delta i
samarbetsklubbens kvalspel.
Övergångar inom ramen för utvecklingsavtal sker utan övergångsavgift och
övergångshandling.
Sammansatt lag
I pojkallsvenskan (P18 bredd) och P16 är det tillåtet att ha sammansatt lag (Lag 1/Lag 2).
Anmälan om sammansatta lag ska vara tävlingsenheten tillhanda senast den 15 oktober. En
lista på max fem (5) spelare ska bifogas anmälan av sammansatt lag. Observera att högst
tre (3) av dessa fem (5) spelare får användas vid varje enskild match.
Kostnad:
800 kr per inlånad spelare. Faktureras i efterhand, om inte fakturan betalas inom utsatt tid är
utvecklingsavtalet ogiltigt och spelaren är enligt kap 7 § 3 obehörig spelare.
Ingen kostnad för sammansatta lag.
Blankett finns på www.svenskbandy.se/tävlingsärenden
När blanketten är ifylld och undertecknad av spelare samt berörda föreningar, skickas den
per e-post enligt instruktion på blankett.
Vid frågor kontakta Svenska Bandyförbundets tävlingsenhet
Lars Wennerholm lars.wennerholm@svenskbandy.se tel. 08-699 63 45
Micael Eriksson micke.eriksson@svenskbandy.se tel. 08-699 63 38
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