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Etisk policy vid övergångar och klubbyten 
 

Allmänt 
 

Varje förening skall utveckla de spelare man har i sin förening och inte jaga andra föreningars 

”talanger” för övergång. 

 

Nedanstående etiska regler gäller under såväl pågående säsong (till och med 30 juni) som 

perioden mellan två säsonger. Kontakter enligt nedan skall därmed tas även om spelaren byter 

förening mellan två säsonger. 

 

Svenska Basketbollförbundets representationsbestämmelser gör det inte möjligt för 

moderföreningen att neka en spelare ett byte av förening, de etiska reglernas syfte är att ge 

spelare, föräldrar och föreningar riktlinjer för hur spelarövergångar skall göras i ett fair-play-

perspektiv. 

 

Till och med U16 
 

Värvningar skall inte ske. Vid undantag, exempelvis flyttning, gäller följande: 

 

För den ”nya” föreningen 

 

1. Föräldrarna till spelaren skall alltid kontaktas först innan kontakt tas med spelaren. 

2. Kontakt skall därefter alltid tas med moderföreningens styrelse för att informera om 

att man avser att kontakta spelaren. 

3. Det är inte tillåtet för en förening att låta en spelare från en annan förening provträna 

för den egna föreningen under pågående säsong (till och med 30 juni) utan 

moderföreningens tillstånd. 

 

För spelare och föräldrar 

 

1. Förälder till spelare skall alltid meddela sin moderförenings styrelse om övergång till 

annan förening önskas. 

2. Förälder till spelare skall alltid meddela sin moderförenings styrelse om spelaren 

önskar att provträna med annan förening. 

3. En spelare får provträna med annan förening under pågående säsong (till och med 30 

juni) om både den nuvarande moderförening och den andra föreningen är överens 

härom. 
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U18-U20 och Seniorer 

 
Kontakt (värvning) med spelare för eventuell övergång under pågående säsong (till och med 

30 juni) eller mellan två säsonger skall ske enligt nedan. Kontakter (värvningar) skall endast i 

undantagsfall tas under pågående seriespel eller slutspel. 

 

För den ”nya” föreningen 

 

1. Kontakt skall tas med moderföreningens styrelse om att spelaren kommer att 

kontaktas. 

2. Föräldrarna till spelare under 18 år skall alltid kontaktas först innan kontakt tas med 

spelaren. 

3. Det är inte tillåtet för en förening att låta en spelare från en annan förening provträna 

med den egna föreningen under pågående säsong (till och med 30 juni) utan 

föreningens tillstånd. 

 

För spelare och föräldrar 

 

1. Förälder (spelare under 18 år) eller spelaren (spelare 18 år och äldre) skall alltid 

meddela moderföreningens styrelse om att övergång önskas. 

2. Det är inte tillåtet att provträna med en annan förening under pågående seriespel och 

slutspel utan moderföreningens tillstånd 

3. En spelare får provträna med annan förening pågående säsong (till och med 30 juni) 

om både den nuvarande moderförening och den andra föreningen är överrens härom. 

 

 

 

Vi förbinder oss att följa WBDF:s Etiska policy vid övergångar och klubbyten 

 

Förening:_______________________________________________________ 

 

 

Ort och datum:___________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________ 

Underskrift av behörig firmatecknare 

 

 

_______________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 


