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Licensiering av utländska spelare
Alla utländska spelare som ska licensieras för spel måste registreras enligt FIBAs
reglemente.
I Sverige har vi beslutat att detta skall tillämpas för alla spelare som ska licensieras för spel
i serier för U15 eller äldre.
För att skapa en medvetenhet i föreningarna behöver BDF:en informera om detta minst
2ggr om året för att inte riskera att detta glöms bort. SBBF ska i sin tur assistera BDF:en vid
behov.
FIRST REGISTRATION
Procedur vid registrering av utländsk spelare som inte har spelat basket i något annat land
tidigare:
1.
2.
3.
4.
5.

Föreningen ska förse BDF med passkopia på den utländska spelaren
BDF fyller i ansökan och skickar den till SBBF (licens@basket.se) tillsammans med
passkopia
SBBF ansöker om ”First registration”
SBBF meddelar BDF när licensieringen är klar
Spelaren får spela basket under hela ansökningsperioden.

Obs! punkt 5 gäller inte för spelare som spelar i div 2 och högre.
LETTER OF CLEARANCE
Om en spelare har fyllt 18 år och har spelat basket i ett annat land måste SBBF få ett så
kallat ”LETTER OF CLEARANCE” från det förbund där spelaren senast var registrerad. För
att få detta måste föreningen ansöka via SBBFs hemsida innan en spelare kan bli spelklar.
Vid ansökan krävs bl.a. passkopia.
SPECIAL CASE
Om en spelare är under 18 år och har spelat basket i ett annat land är det ett så kallat
”SPECIAL CASE”. Även detta ansöks via SBBF innan en spelare kan bli spelklar, men tar
längre tid och måste godkännas av FIBA. För Special Case krävs följande dokumentation:
•
•
•
•
•
•
•
•

Player’s passport- Passkopia
Declaration for National Team purposes - Spelaren och föräldrarna skriver vilket
landslag hen avser representera
Parent’s consent with explanation of the transfer – Föräldrarna medgivande och
förklaring till flytten
School enrolment confirmation – Bevis på att spelaren har plats i en skola
Residence permit or proof where the young athlete lives – Bevis på att spelaren
har bostad
Consent of National Federation of Origin – SBBF söker detta
New club enrolment letter – Brev från nya klubben om att spelaren är medlem
Parents’ work certificate – Anställningsbevis eller liknande för föräldrarna
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