Utvecklingsavtal
Syfte
Syftet med utvecklingsavtal är att juniorer upp till 19 år ska matchas i seniormiljö för att utvecklas till
bättre bandyspelare och få spela fler matcher. För nyblivna seniorer (20–23 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
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.
En förenings lag (Senior) kan ha upp till fem (5) spelare i seniorlag och i ungdomslag Juniorelit (P 19)
och Flickallsvenskan (F 17) högst tre (3) spelare och eller den åldern på spelaren på utvecklingsavtal.
• Två (2) spelare som är upp till 23 år (född 1997)
• Två (2) spelare som är upp till 19 år (född 2001)
• En (1) målvakt som är upp till 23 år (född 1997)
Avtalet är personligt och spelaren kan endast ha ett (1) utvecklingsavtal med ett (1) lag. Den
inlånande föreningens lag kan ha upp till fem (5) avtal med fem (5) olika spelare från fem (5)
olika föreningar i samma tävlingsområde. Utlånande förening kan låna ut obegränsat antal
spelare.
Ett Seniorlag kan således ha 2+2+1 (mv) på inlåning.
Ett lag i Juniorelitserien (P19) kan ha 2+1 på inlåning.
Bestämmelser gällande utvecklingsavtal
Utvecklingsavtal kan tecknas fr.o.m.1 april. Komplett avtal ska vara SBF:s kansli tillhanda
senast 18 oktober eller tidigare om spelare ska användas i sanktionerad tävlings cup för att
vara gällande.
Spelare på utvecklingsavtal omfattas inte av karens (spelklar direkt).
Utvecklingsavtal kan endast skrivas för en tävlingssäsong. Spelaren tillhör moderföreningen
efter avslutad säsong.
Huvudklubb med reservlag eller utvecklingslag kan endast ha inlåningsavtal för spelare i ett
eventuellt juniorlag i moderföreningen. Spelare kan dock lånas ut från moderföreningen till
annan förening.
En spelare som gjort en övergång från Elitserien Damer, Elitserien Herrar eller Allsvenskan
Herrar till en förening med amatörstatus får inte teckna ett Utvecklingsavtal med förening i
Elitserien Damer, Elitserien Herrar eller Allsvenskan Herrar för att kringgå regelverket
gällande Utbildningsersättning, TB bilaga 4. 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.

Om spelaren deltar i mer än hälften av den lånande föreningens representationslags träning/SBF
sanktionerade tävlingsmatcher ska, i förekommande fall, utbildningsersättning utgå enligt Bilaga 4, 4
kap. TB 2019/2020.
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.
Undantag från denna regel kan göras för ungdomsspelare som endast är inlånad på ett
utvecklingsavtal för spel på juniornivå eller ungdomsspelare som är utlånad från huvudklubb
till sammarbetsklubbs seniornivå. Så fort spelaren deltar i huvudklubbs seniorspel så bryts
möjligheten till kvalspel med samarbetsklubb. Via utvecklingsavtalet ska huvudklubb
godkänna att ungdomsspelaren får spela kvalspel till samma nivå som huvudförening.
Övergångar inom ramen för utvecklingsavtal sker utan övergångsavgifter och övergångshandlingar.
Avvikelse från denna regel Damer och Flickkallsvenskan (F 17)
Damlag får ha fem (5) utvecklingsavtal, där ingen hänsyn tas till ålder eller spelares position.
Ansökan sker på blanketten för utvecklingsavtal.
Flickallsvenskan (F 17) erbjuds att ha tre (3) utvecklingsavtal oavsett spelarens position.
Ansökan sker på blanketten för utvecklingsavtal.
Utvecklingsavtal:
En förenings lag 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 1997)
- Två (2) spelare som är upp till 19 år (född 2001)
- En (1) målvakt som är upp till 23 år (född 1997)
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(mv) spelare på inlåning.
Ett lag i Juniorelitserien (P19) och Flickallsvenskan (F17) kan ha 2+1 på inlåning.
Kostnad:
950 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.

Blankett finns på http://www.svenskbandy.se/BANDY-INFO/tavlingsarenden/Utvecklingsavtal/
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
Micael Eriksson micke.eriksson@svenskbandy.se tel. 08-699 63 38

