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Etiska regler för föreningsbyten i Stockholmsdistriktet 
Spelarövergångar i Stockholmsdistriktets ungdomsserier U13-U19 ska undvikas. Under 
pågående säsong får inga övergångar ske. Om övergång av särskilda orsaker måste göras 
ska detta ske mellan säsonger och följa de etiska övergångsreglerna. 

 
Syfte 
Detta dokument har tagits fram mellan StBDF och Stockholmsdistriktets föreningar för att 
skapa en bättre relation mellan distriktets föreningar vid spelarövergångar inom 
ungdomsbasketen, U13 - U19. 

 
När vi i detta dokument talar om en förening syftar vi på alla personer i en förening: styrelse, 
arbetsgrupper, lagledare, tränare, spelare, spelares föräldrar etc. 

 
Bakgrund 
Begreppet värvning är värdeladdat. I Stockholmsdistriktet sker varje säsong många 
övergångar av spelare mellan föreningar. Trots det sker inga värvningar, åtminstone om du 
frågar de föreningar som tar emot nya spelare. Enligt den officiella bilden är det nästan alltid 
spelaren som söker sig till den nya föreningen. Denna förklaring dyker upp oavsett avstånd 
från hemmet till den nya föreningen och oavsett hur gammal spelaren är. 

 
 

• StBDF tror inte att denna beskrivning av verkligheten stämmer. 
• StBDF hävdar att antalet värvningar inom ungdomsbasketen i distriktet är mycket 

större än vad den officiella bilden visar. 
• StBDF vill att föreningarna tar ett större ansvar för att minska antalet spelarövergångar 

 

Etiska övergångsregler 
Spelarövergångar i distriktets ungdomsserier U13-U19 ska undvikas. Under pågående säsong 
får inga övergångar ske. Se StBDF:s tävlingsbestämmelser. Föreningar får inte heller aktivt 
kontakta spelare/ spelares föräldrar i andra föreningar för att erbjuda plats i den egna 
föreningen. 

 
 
Om spelarövergång av särskilda orsaker måste göras ska detta ske mellan säsongerna. 
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Om en förening kommer i kontakt med en spelare/förälder till spelare som vill byta förening 
gäller följande: 

 
1. Föreningen ska informera sin egen ordförande* om spelaren 
2. Föreningens ordförande ska informera ordförande i spelarens nuvarande förening 
3. Spelarens nuvarande föreningsordförande måste ge sitt godkännande innan kontakt 

mellan spelare och den nya föreningen får återupptas. 
4. En spelare får inte provträna med den nya föreningen innan godkännande från sin 

nuvarande förening. 
5. Inga samtal får föras med icke myndig spelare utan målsmans tillåtelse. 

 
* Ordförande i respektive förening kan delegera uppgiften till övergångsansvarig. 

 
 

Om en spelare vill byta förening ska nuvarande föreningsordförande först informeras innan 
kontakt och träning sker med annan förening. Gäller ej öppna, ej lagbundna lovträningar i 
andra föreningar. 

 
 
Slutord 
Spelarövergångar i Stockholmsdistriktets ungdomsserier U13-U19 ska undvikas. Om 
övergång av särskilda orsaker måste göras ska detta ske mellan säsonger och följa de etiska 
övergångsreglerna. De etiska övergångsreglerna ska finnas tillgängliga på respektive 
förenings hemsida. Det är varje förenings ansvar och skyldighet att följa dessa etiska 
övergångsregler. 
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