
Övergångsbestämmelser gällande i ÅBK 
 
ÅBK som förening följer StFF/SvFF tävlings- och representationsbestämmelser. 
 
För barn/ungdomar 6-14 år gäller fria övergångar under ”spelterminerna” (1 mars – 30 juni, 1 juli – 
31 oktober samt 1 november – 28 februari). 
Dispens kan sökas via StFF men det är något ÅBK som förening skall undvika. 
 
Från kalenderåret spelaren fyller 15 år får han/hon ”amatör-status”. I och med detta gäller de 
nationella övergångsreglerna med en frimånad (15 nov-15 dec). 
Grundtanken är att vi som förening endast skall nyttja frimånaden för övergångar, både för spelare 
som vill tillhöra ÅBK och spelare som vill tillhöra annan förening. 
 
Vid konstituernade styrelsemötet (i anslutning till årsmötet) fastställs ansvariga för övergångar. Vid 
2016 års konstituerande styrelsemöte beslutades detta bli sittande ordförande samt 
fotbollskonsulent. 
 
Spelare är till och med den dag de fyller 18 år barn, och föräldrarna/målsman skall kontaktas i ett 
tidigt skede gällande ev övergång. 
 
För kontrakterade seniorspelare (Herr AB) tillämpas särskilda bestämmelser för övergångar till andra 
föreningar utöver frimånaden. 
Seniorspelarna skall vara medvetna om detta och tydligt framföra det till föreningen den önskar 
spela i. 
 
För övergångar utöver frimånaden gäller följande: 
 
Spelare till ÅBK 
* Spelaren provtränar med ÅBK. 
* Överenskommelse med spelaren om övergång där ev. skulder till tidigare förening fastställs. Dessa 
skall vara reglerade innan övergång kan bli aktuell. 
* Tidigare förening kontaktas per mail via kansliet (mall finns). 
* Vid tidigare förenings godkännande läggs övergångsanmälan in av kanslist i Fogis. 
* Vid ett nekande från tidigare förening tar konsulent/ordförande kontakt med motsvarande person 
(sportchef/konsulent/ordförande) för dialog. Kommunikationen skall hålla en bra ton och 
andemeningen skall vara att övergången är spelarens önskemål och för dennes bästa. 
Spelare från ÅBK till annan förening 
Scenario 1 
* Spelaren provtränar med ny förening, vilket denna meddelar tränare/lagledare. 
* Spelaren meddelar huvudtränare/lagledare önskemål om övergång till ny förening. 
* Ev. skulder till ÅBK skall vara reglerade för att övergång skall godkännas. 
* Ny förening lägger in övergångsanmälan i Fogis, vilken godkänns av kansliet. 
Scenario 2 
* Spelare provtränar med ny förening utan att meddela tränare/lagledare. 
* Spelare vill byta lag/förening utan att meddela tränare/lagledare. 
* Ny förening gör övergångsanmälan i Fogis utan att meddela kansliet. 
* Konsulent kontaktar motsvarande i ny förening och påtalar det olämpliga i detta och framför att vi 



som förening vill ha bra samarbete med andra föreningar och då är det ”raka puckar” som gäller. 
* (Ordförande kontaktar motsvarande i ny förening och för en dialog kring hur relationen mellan 
föreningarna skall vara.) 
* Ev. skulder till ÅBK skall vara reglerade för att övergång skall godkännas. 
* Vid godkännande lägger ny förening in övergångsanmälan i Fogis, vilken godkänns av kansliet. 
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