Bilaga 4
Svenska Bandyförbundets Representationsbestämmelser
Begrepp
Amatör: Spelare som under en säsong (fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 mars), från en eller
flera föreningar, uppbär lön eller annan inkomstskattepliktig förmån som understiger 3 000 kr.

Behörig spelare: Spelare som innehar relevant licens och spelklarhet och/eller som i övrigt
har rätt att representera förening i enlighet med SBF:s och FIB:s tävlings- och spelregler.

Bestraffning: Disciplinär påföljd i enlighet med SBF:s tävlingsregler och/eller RF:s stadgar.
Bindande match: Tävlingsmatch som anordnas eller har tillstånd av SBF eller SDF.
Distriktsserie: Serie som anordnas och administreras av SDF.
FX: Bandyns tävlingssystem

Förbundsserier: Serier anordnade av SBF, Elitserien Damer, Elitserien Herrar,
Allsvenskan Damer och Allsvenskan Herrar, Div. 1 Herrar, Juniorelitserien (P 19),
Ungdomsallsvenskan (P 19 Bredd), Pojkallsvenskan (P 17 Bredd), Flickallsvenskan (F 17),
P 16.

Förstagångslicensiering: Det första tillfället då en spelare ges licens.
IdrottsAB: Aktiebolag till vilket förening upplåtit rätten att delta i SBF:s tävlingsverksamhet.
ITC (Internationellt transfercertifikat): Dokument som utfärdas av spelarens
nationsförbund i samband med en internationell övergång.

Licens: En dokumentation att spelaren genom sin föreningstillhörighet försäkras i enlighet
med för bandyn gällande försäkringsbestämmelser. Alla spelare och ledare som är på isen
ska ansöka om licens

Moderförening: Förening där spelaren är registrerad och som är överlämnande förening
vid övergång.

Professionell spelare: Spelare, som i sin egenskap av bandyspelare, under en säsong
(fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 mars) från en eller flera föreningar uppbär lön eller annan
inkomstskattepliktig förmån till ett sammanlagt belopp om lägst 3 000 kr eller spelare i
Elitserien Dam, Elitserien Herr eller Allsvenskan Herr.

Registrering: Administrativt införande av spelare i Idrott Online.
Spelklarhet: Den tidpunkt då spelaren medges rätt att delta i sin nya förening.
Spelaravtal: Ett standardkontrakt för spelare.
Spelarpass: Spelarens historik
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Spelare: Person som utövar bandy inom ramen för till SBF ansluten förening.
Speltillstånd: Av SBF medgivande spelklarhet för en spelare som genomfört en
internationell övergång.

Säsong: Bandyns spelår (säsong) är från 1 april till 31 mars.
Tävlingsmatch: Match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden.
Ålder: Spelarens ålder ska vid tillämpning av bestämmelserna räknas med utgångspunkt
från spelarens födelseår och i förhållande till det kalenderår tävlingssäsongen slutar. Denna
åldersbestämning gäller t.o.m. avslutad tävlingssäsong. Exempel: Om spelaren är född
under år 2002 och spelar under säsongen 2019–2020, så ska hen anses vara 18 år under
hela säsongen 2019–2020.

Övergångsanmälan: Handling som används vid övergång för spelare till ny förening.
Övergångstid: Den perioden från och med en giltig övergångsanmälan ankommit till SBF
till och med att spelklarhet har getts.
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Kap.1 Inledande bestämmelser
1 § Spelarstatus
Spelare är antingen amatör eller professionell. Med spelare avses i dessa bestämmelser
både amatör och professionell, såvida inte annat uttryckligen anges.
Som professionell betraktas spelare, som i sin egenskap av bandyspelare, under en säsong
(fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 mars), från en eller flera föreningar uppbär lön eller annan
inkomstskattepliktig förmån till ett sammanlagt belopp om lägst 3 000 kr eller spelar i
Elitserien Dam, Elitserien Herr eller Allsvenskan Herr.
Som amatör betraktas spelare som i sin egenskap av bandyspelare, under en säsong
(fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 mars), från en eller flera föreningar uppbär lön eller annan
inkomstskattepliktig förmån till ett sammanlagt belopp som understiger 3 000 kr.

2 § Spelares behörighet
Endast spelare som är behörig får i match representera SBF, SDF, IdrottsAB och förening.
Dam- och flickspelare får delta i herr- och pojklag undantaget Elitserien Herrar, Allsvenskan
Herrar och Div. 1 Herrar. Herr- och pojkspelare får inte delta i dam- och flicklag.
Lag får i match endast bestå av spelare som är medlemmar i den förening i vars matcher
spelarna deltar. Spelare som antecknas på spelarförteckning förutsätts vara medlem i
föreningen.

3 § Åldersdispenser
SBF och SDF har rätt att besluta om åldersdispenser för överåriga spelare i tävlingsmatcher.

4 § Spelarregister
Samtliga spelare ska oavsett ålder vara registrerade i Idrott Online som medlem. En spelare
får endast vara registrerad som bandyspelare för en förening vid varje tillfälle.
Registret ska innehålla uppgifter om spelarens personnummer samt uppgifter om varje
förening som spelaren varit registrerad för med angivande av datum för respektive
registrering.
Förening ska före registrering inhämta spelarens skriftliga medgivande. Medgivandet ska i
förekommande fall för att vara giltigt innehålla vårdnadsinnehavarens underskrift.
Medgivandet ska förvaras hos föreningen.

5 § Registrering av spelare från andra nationsförbund
SBF får registrera spelare från ett annat nationsförbund endast efter att ha mottagit ett
internationellt speltillstånd (ITC) från det andra förbundet.
För professionella spelare gäller också att registrera avtalet i FX.
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6 § Licensiering
Alla spelare och ledare ska oavsett ålder licensieras i FX: Bandyns tävlingssystem.

7 § Licensgiltighet
Spelarens licens för en viss förening gäller för det licens år under vilket den utfärdats. Det
åligger föreningen att upprätthålla korrekta uppgifter om aktuella spelarlicenser i FX.

8 § Spel i bindande match
Spelare som upptagits på spelarförteckning anses ha representerat föreningen i bindande
match endast efter deltagande i spel.

9 § Deltagande i vänskapsmatch
Spelare får inte i vänskapsmatch representera annan förening än den spelaren är registrerad
för, utan moderföreningens skriftliga godkännande. Moderföreningen som lämnat skriftligt
godkännande ansvarar för att spelaren i förekommande fall är licensierad.

10 § Avsaknad av förening
Professionell spelare som slutat spela bandy och som vill börja spela bandy igen inom 36
månader från senast bindande match ska fortfarande anses registrerad för den förening
spelaren senast spelade i.
Amatörspelare som under en tid av 36 månader inte spelat bindande match har rätt att börja
spela i annan förening.
Spelarens nya förening ansvarar för att kontrollera att ovan nämnda förutsättningar gäller.

11 § IdrottsAB
Med förening avses i dessa bestämmelser även IdrottsAB, såvida inte annat föreskrivs.
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Kap.2. Övergångsbestämmelser
1 § Övergångsanmälan
Spelare, som under kalenderåret fyller lägst 13 år och som vill byta förening, ska genom den
nya föreningen göra en övergångsanmälan i FX. Övergångsanmälan ska för att vara giltig
godkännas av spelaren samt firmatecknaren i både moderklubb och ny förening (med
namnförtydligande).
Avgiften faktureras när övergången är godkänd av båda föreningarna.
För att övergången ska vara giltig ska avgiften vara betald.
Om godkännande inte görs av moderföreningen inom 14 dagar får den nya föreningen
begära av SBF att godkänna övergången. Då underrättar SBF moderföreningen och förklarar
att SBF gör spelaren spelklar för den nya föreningen. Detta gäller om spelaren är amatör
eller inte står under giltigt spelaravtal.
TE administrerar alla övergångar. Överklagande av övergångsärenden behandlas av
styrelsen samt en ledamot från TK.

2 § Övergångstid och spelklarhet
Övergångar får ske under perioden fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 januari. Anmälan om
övergång ska således ske senast den 15 januari till TE.
Spelaren är spelklar för den nya föreningen efter fyra dagar efter ankomstdatum för
övergångshandlingen.

Speltillstånd meddelas på SBF:s hemsida.
3 § Särskilda ungdomsbestämmelser
Spelare som under säsongen (fr.o.m. den 15 april t.o.m. den 31 mars), enligt Förbundets
åldersdefinition, är 13 år eller yngre kan om särskilda skäl föreligger medges dispens för
övergång efter den 15 januari dock senast den 15 februari. Dispensen handläggs av TE.
4 § Spelarpass
En spelares samtliga övergångar och i förekommande fall spelaravtal ska registreras i ett
spelarpass
När spelare gör en övergång till ny föreningen ska spelarens ”spelarpass” uppdateras.
Det är den nya föreningen som ansvar för att uppdatera detta i FX under fliken övergångar/
spelarpass.
Om föreningen inte uppdaterar den nya spelarens spelarpass får TE göra det.
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Kap. 3 Spelaravtal
1 § Avtal för professionella spelare
Spelare som är professionell ska ha ett av SBF fastställt avtal med sin förening/Idrotts AB.
Alla spelare i Elitserien Damer och Herrar och Allsvenskan Herrar ska ha ett professionellt
avtal.
Registrering av avtal görs i FX
Avgiften faktureras av SBF.
För att avtalet ska vara giltig ska avgiften vara betald.
Avtalen hanteras under sekretess.
Underlåtenhet att registrera spelaravtalet till SBF medför att föreningen kan ådömas en
straffavgift av DN, eller under försvårande omständigheter, t.ex. att underlåtelsen utgjort ett
led i att undandra sig att betala utbildningsersättning, bestraffas enligt 14 kap. RF:s stadgar.

2 § Giltighetstid
Spelaravtal för professionella spelare får ha en i avtalet fast angiven giltighetstid om högst tre
(3) säsonger. Spelaravtalet ska upphöra att gälla senast den 31 mars aktuell säsong. Det är
denna avtalstid som ska registreras i FX oavsett om avtalet innehåller en klausul om rätt till
förtid upphörande.
Om en förening/Idrotts AB ingår ett spelaravtal med en amatör får avtalet ha en giltighetstid
på högst en säsong. Avtalet ska upphöra utan föregående uppsägning.

3 § Upphörande av spelaravtal
Om parterna är överens om att ett professionellt avtal ska upphöra före avtalstidens utgång
ska de gemensamt underrätta TE.
Om det finns en klausul i spelaravtalet om uppsägning under avtalsperioden t.ex. att avtalet
gäller under två år men innehåller en klausul om en ömsesidig uppsägning efter ett år, har
vardera parten rätt att säga upp avtalet senast 30 dagar före aktuellt datum.
Om det finns det en överenskommelse i spelaravtalet mellan spelaren och förening ska detta
följa samma avtalstid som spelaravtalet i FX.
Den förening/Idrotts AB en spelare tillhör när spelarens spelaravtal löper ut har inte rätt att
kräva spelaren eller spelarens nya förening på någon form av ekonomisk ersättning. Sådan
spelare, liksom amatörspelare som inte haft spelaravtal, har rätt att registreras för annan
förening under närmast följande registreringsperiod.
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Kap. 4 Ersättning för utbildning.
1 § Rätt till ersättning
1 § Allmänt
När en spelare blir professionell ska en ekonomisk ersättning utbetalas till den förening/de
föreningar som medverkat i spelarens utbildning. Utbildning av spelare sker fr.om. den
säsong som spelaren enligt Förbundets åldersdefinition är 13 år t.o.m. den säsong som
spelaren är 21 år. I enlighet med vad som anges i 7 § nedan, ska en ekonomisk ersättning
betalas t.o.m. den säsong spelaren är 23 år och omfattar den utbildning som skett t.o.m. den
säsong som spelaren är 21 år.
Samtliga spelare i Elitserien Dam, Elitserien Herr och Allsvenskan Herr ska behandlas som
professionella.
Ersättning ska därefter utbetalas varje gång spelaren byter förening (gäller om spelaren är
professionell) t.o.m. den säsong spelaren enligt Förbundets åldersdefinition är 23 år.
Ersättningen som grundas på spelarens hela utbildningstid ska i sin helhet betalas till den
förening spelaren lämnar.
När rätt till ersättning föreligger enligt ovan, ska ersättningsnivåer enligt 4 kap. 7 § tillämpas.
Säsongen då spelaren fyller 13 år ska ett spelarpass i FX upprättas. Spelarpasset ska sedan
uppdateras då spelaren byter förening. Samtliga övergångar och överenskommelser
gällande spelarutbildning ska göras i FX – spelarpass.

2 § Ersättning i samband med ekonomisk överenskommelse mellan föreningar
Om en spelare i samförstånd med sin förening byter förening under pågående avtalstid men
innan den säsong spelaren enligt Förbundets åldersdefinition är 24 år, ska ersättningen för
utbildningen till den förra föreningen inräknas i den ekonomiska överenskommelse som den
nya föreningen och moderföreningen ingår.
Samtliga överenskommelser gällande utbildningsersättning ska finnas med i spelarpasset.

3 § Ersättning vid två eller flera registreringar under säsongen
Om spelaren varit registrerad för två eller flera föreningar under säsongen ska
utbildningsersättningen fördelas proportionellt med 1/12 per månad.

4 § Amatörer/ Professionella
Ersättning för utbildning ska inte betalas vid övergång från en förening som amatör till en
annan förening som amatör.
Avtal ”utbildningsersättning” ska upprättas även om spelaren byter klubb och blir amatör.
Ersättning ska inte betalas om spelaren, under tiden fram till och med den säsong spelaren
enligt Förbundets åldersdefinition är 23 år, övergår från en förening som professionell till en
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annan förening som amatör, såvida inte spelaren inom 12 månader därefter (räknat från
datum för registrering som amatör) blir professionell igen. Ersättningen ska i förekommande
fall betalas till den förening som spelaren senast var registrerad för som professionell (se 4
kap. 1 § tredje stycket).
När rätt till ersättning föreligger, ska ersättningsnivån enligt 4 kap. 7 § tillämpas.
Bandygymnasium (RIG eller NIU eller annan skolform)
Ingen utbildningsersättning utgår när spelaren börjar på ett Bandygymnasium. Om spelaren
väljer att stanna kvar hos den föreningen efter avslutat Bandygymnasium, ska
utbildningsersättning utbetalas för de säsongerna före att spelaren började på
bandygymnasium. Väljer spelaren att gå vidare till tredje förening ska utbildningsersättning
utbetalas till de föreningar som spelaren tillhörde innan spelaren valde att börja på
bandygymnasium. Väljer då spelaren att gå till förening som amatör (Allsvenskan Dam,
Herrar div 1 eller lägre) ska ingen utbildningsersättning utbetalas.
Ersättning för de år spelaren går på bandygymnasium tillfaller den förening som spelaren
tillhör under gymnasietiden.

5 § Utbetalning av ersättning
Ersättningen ska utbetalas inom 30 dagar från det datum spelaren är spelklar, om inte
föreningarna överenskommit om annat. Det är den nya föreningens skyldighet att beräkna
ersättningens storlek samt att fördela belopp enligt bestämmelserna ovan. Spelaren ska
biträda den nya föreningen med upplysningar för att föreningen ska kunna fullgöra denna
skyldighet.
Om en spelare bytt förening som amatör och vid ett senare tillfälle tecknar ett professionellt
avtal ska ersättningen utbetalas inom 30 dagar efter det att det professionella avtalet träder i
kraft, om inte föreningarna överenskommit om annat.
Om föreningarna överenskommit om annan ersättning ska detta avtal biläggas med avtalet
”utbildningsersättning”. Om inte avtalet biläggas är det ordinarie utbildningsstege som gäller.
Om parterna inte är överens ska utbildningsstegen gälla dvs. att utbildningsersättningen är
dispositiv.
En förening kan endast erhålla ersättning vid ett tillfälle.

6 § Kategoriindelning
Utbildningsersättningen styrs utifrån den nya föreningens serienivå vid övergångstillfället.
Med övergångstillfälle avses här det datum spelaren registrerats för den nya föreningen, eller
i förekommande fall det datum dessförinnan som ett avtal om övergång tecknats mellan
spelaren och föreningen.
Förening tillhör respektive kategori fr.o.m.1 april t.o.m. den 31 mars utifrån Förbundets
åldersdefinition med utgångspunkt från den serienivå föreningens representationslag tillhör.
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7 § Ersättningsnivåer
Ålderstabell för att fastställa ersättning för utbildning av spelare.

Ersättning gäller för övergång säsongen 2019–2020.
Gäller ersättningen en spelare som blir professionell första gången ska ersättning
betalas till de föreningar som spelaren tillhörde under respektive säsong enligt
tabellen nedan.
Tabellen beskriver ersättning för respektive säsong baserat på Förbundets
åldersdefinition enligt förklaringen av ”Begrepp” i Bilaga 4.
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Elitserien Herr
23 år /1997 22 år / 1998 21 år / 1999 20 år / 2000 19 år / 2001 18 år / 2002 17 år / 2003 16 år / 2004 15 år /2005 14 år / 2006 13 år / 2007
2009 - 2010

15 000 kr

2010 - 2011

2 500 kr

15 000 kr

2011 - 2012

2 500 kr

2 500 kr

15 000 kr

2012 - 2013

2 500 kr

2 500 kr

2 500 kr

15 000 kr

2013 - 2014

5 000 kr

2 500 kr

2 500 kr

2 500 kr

15 000 kr

2014 - 2015

7 500 kr

5 000 kr

2 500 kr

2 500 kr

2 500 kr

15 000 kr

2015 - 2016

10 000 kr

7 500 kr

5 000 kr

2 500 kr

2 500 kr

2 500 kr

15 000 kr

2016 - 2017

15 000 kr

10 000 kr

7 500 kr

5 000 kr

2 500 kr

2 500 kr

2 500 kr

15 000 kr

15 000 kr

10 000 kr

7 500 kr

5 000 kr

2 500 kr

2 500 kr

2 500 kr

15 000 kr

10 000 kr

7 500 kr

5 000 kr

2 500 kr

2 500 kr

2 500 kr

15 000 kr

60 000 kr

45 000 kr

35 000 kr

27 500 kr

22 500 kr

20 000 kr

17 500 kr

15 000 kr

2017 - 2018
2018 - 2019
Total

60 000 kr

60 000 kr

15 000 kr
0 kr

Allsvenskan / Division 1 Herr
23 år /1997 22 år / 1998 21 år / 1999 20 år / 2000 19 år / 2001 18 år / 2002 17 år / 2003 16 år / 2004 15 år /2005 14 år / 2006 13 år / 2007
2009 - 2010

7 500 kr

2010 - 2011

1 250 kr

7 500 kr

2011 - 2012

1 250 kr

1 250 kr

7 500 kr

2012 - 2013

2 500 kr

1 250 kr

1 250 kr

7 500 kr

2013 - 2014

2 500 kr

2 500 kr

1 250 kr

1 250 kr

7 500 kr

2014 - 2015

2 500 kr

2 500 kr

2 500 kr

1 250 kr

1 250 kr

7 500 kr

2015 - 2016

5 000 kr

2 500 kr

2 500 kr

2 500 kr

1 250 kr

1 250 kr

7 500 kr

2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
Total

7 500 kr

5 000 kr
7 500 kr

2 500 kr
5 000 kr
7 500 kr
30 000 kr

2 500 kr
2 500 kr
5 000 kr
22 500 kr

2 500 kr
2 500 kr
2 500 kr
17 500 kr

1 250 kr
2 500 kr
2 500 kr
15 000 kr

1 250 kr
1 250 kr
2 500 kr
12 500 kr

30 000 kr

30 000 kr

7 500 kr
1 250 kr
1 250 kr
10 000 kr

7 500 kr
1 250 kr
8 750 kr

7 500 kr
7 500 kr

0 kr

Dam
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

-

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

23 år /1997 22 år / 1998 21 år / 1999 20 år / 2000 19 år / 2001 18 år / 2002 17 år / 2003 16 år / 2004 15 år /2005 14 år / 2006 13 år / 2007
4 000 kr
500 kr
4 000 kr
500 kr
500 kr
4 000 kr
500 kr
500 kr
500 kr
4 000 kr
500 kr
500 kr
500 kr
500 kr
4 000 kr
1 000 kr
500 kr
500 kr
500 kr
500 kr
4 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
500 kr
500 kr
500 kr
500 kr
4 000 kr
4 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
500 kr
500 kr
500 kr
500 kr
4 000 kr
4 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
500 kr
500 kr
500 kr
500 kr
4 000 kr
4 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
500 kr
500 kr
500 kr
500 kr
4 000 kr
12 000 kr
12 000 kr
12 000 kr
8 000 kr
7 000 kr
6 000 kr
5 500 kr
5 000 kr
4 500 kr
4 000 kr
0 kr

Tabell för fastställande av ersättning för utbildning av spelare finns på SBF:s hemsida
under Tävlingsbestämmelser
Grunddefinition ålderstabell: Bandysäsongen spelas över två kalenderår. Spelarens ålder
räknas med utgångspunkt från det årtal som säsongen avslutas i enligt Förbundets
åldersdefinition. Till exempel spelaren är född år 2002 och säsongen är 2019–2020. Då är
spelaren 18 år under hela säsongen 2019–2020. Ålderstabellen föreskriver endast vilka
ersättningsnivåer som ska tillämpas när rätt till ersättning föreligger enligt 4 kapitel och 1 § 4 § enligt ovan.

8 § Bestraffning
Förening som inte observerar och rättar sig efter de skyldigheter som föreskrivs ovan i § 1–7
får av SBF:s DN ådömas en straffavgift eller anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s
stadgar.
Förening får även åläggas förbud mot nationella och/eller internationella spelarövergångar
under minst tre månader och högst två år, dock längts till dess full betalning har skett.
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