
ÅBK Tävlings- och representationsbestämmelser. 
ÅBK som förening följer StFF/SvFF tävlings- och representationsbestämmelser. Dessa finns 
här: http://www.stff.se/tavling-domare/bestammelser/ 
 
Samtliga årsgruppsansvariga/huvudtränare har skyldighet att känna till och följa dessa.  
Okunskap fråntar inte ansvar. 
 
I korthet gäller följande:  
6-14 år Spelare får byta lag/förening när som helst på året (och träna). Dock får han/hon inte spela 
tävlingsmatch med den nya föreningen under samma termin som han/hon spelat med 
”moderföreningen”. 
 
Spelterminerna är: 
1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober samt 1 november – 28 februari. 
 
Spelare får t.o.m. det kalenderår han/hon fyller 14 år representera endast en förening under 
samma speltermin. Om en spelare vill byta förening under en speltermin kan StFF ge dispens 
från denna bestämmelse. Max en dispensövergång beviljas per spelare och speltermin. 
 
15 år och uppåt Spelare får byta lag/förening när som helst på året (och träna). Dock får han/hon inte spela 
tävlingsmatch med den nya föreningen om inte en övergång har skett. 
Spelare får fr.o.m. det kalenderår han/hon fyller 15 år ”amatör"-status. I och med detta gäller 
de nationella övergångreglerna med ett ”transfer-fönster” (15 nov-15 dec). 
Övergångar utöver dessa regleras i ”ÅBKs övergångsbestämmelser”. 
 
Urklipp från St.FFs hemsida:  
Representationsrätt 
 
Att tänka på angående REPRESENTATIONSRÄTT 
 
• Inom föreningen gäller fri representationsrätt. Detta innebär att spelare kan delta i flera lag i 
samma åldersklass. Spelare kan också spela i äldre ålderklasser. 
 
• Spelare får dock bara delta i en match i S:t Eriks-cupen per dag i de serier vi har tabeller (13 
år och uppåt). 
 
• Flickor får utan dispens spela i pojklag oavsett ålder, dock inte med yngre. 
 
• Spelare (15 år och äldre) ska inneha licens. Vid påvisat fusk kan föreningen ådömas en 
straffavgift av Tävlingskommittén (TK) på upp till 25 000 kr. 
 
• För spelare (15 år och äldre) ska licens registreras hos Svenska Fotbollförbundet i FOGIS. 
Utan registrerad licens kan spelaren heller inte läggas till i spelarförteckningen i FOGIS. 
 
 



Speltermin 
 
Spelåret indelas i tre spelterminer, den 1 mars – 30 juni, den 1 juli – 31 oktober samt den 1 
november – 28 februari. Spelare får t.o.m. det kalenderår han/hon fyller 14 år representera 
endast en förening under samma speltermin.  
Om en spelare vill byta förening under en speltermin kan StFF ge dispens från denna 
bestämmelse. Max en dispensövergång beviljas per spelare och speltermin. Dispens söker 
man på en speciell blankett som finns här. 
 
ÅBK interna tävlings- och representationsbestämmelser 

 ÅBK matchställ används av ÅBK spelare. 
 ÅBK matchställ används vid av förbunds-, förenings. och cupparrangörs arrangerade 

seriespel och cuper. Ej i "kompiscuper", korpen. skol-dm m.m. 
 ÅBK spelare är ej tillåten att spela match/cup med annan förening än ÅBK. Dispenser 

söks i god tid via FK. Undantaget är seriespel i Korpen, motsvarande Skol-DM samt 
provspel i ev. ny förening (efter sista seriematch samt under frimånaden). Spel i 
korpen bör med tanke på skaderisken meddelas lagledare. 
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