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INTERNATIONELLA ÖVERGÅNGAR

Här nedan finns nyttig information kring hur Ni registrerar en utländsk eller svensk spelare som
tillhör ett annat nationsförbund för spel i Sverige.

Spelare som behöver genomföra en internationell övergång när de ska spela ishockey i
Sverige:
•

Samtliga spelare, oavsett ålder, som ej tillhör Svenska Ishockeyförbundet.

•

Samtliga övergångar från ett NHL-avtal

Spelare som spelat i Sverige föregående säsong kan ni enkelt ta reda på om de har ett giltigt avtal
med det Svenska Ishockeyförbundet i TSM. Likaså med svenska spelare som spelat utomlands.

Internationella övergångar påbörjas i TSM och avgiften för en internationell övergång är 12,500
kronor. I denna kostnad ingår samtliga administrationsavgifter som IIHF och spelarens
nationsförbund tar ut.
För spelare under 18 år är kostnaden 2,500 kronor.

Behöver ni genomföra en internationell övergång gör ni enligt följande:

1. Beställ och betala en internationell övergång i TSM (finns under fliken Spelare / Int.
Övergångar / Skapa). Fyll i spelarens födelsedatum, namn och kön samt önskad
mailadress dit ni vill att övergångshandlingen skickas. Systemet genererar sedan ett pris
utifrån om spelaren är över eller under 18 år. Benämningen Letter of Approval är borttaget.
2. Övergångshandlingen skickas ut till föreningens kanslimail samt den mailadress ni angivit i
ansökan.
3. Fyll i övergångshandlingen noggrant och maila till transfer@swehockey.se.
4. Gäller övergången fler än en säsong - bilägg spelarens avtal där avtalstiden finns angiven.
5. Ska övergången vara obegränsad – bilägg blanketten ”Unlimited Transfer Request”. Den
finns att ladda ner här. Mer info lite längre ned.
Om det gäller en icke EU/ESS-medborgare krävs kopior på spelarens uppehållstillstånd i Sverige.
Detta gäller spelare som ska spela i en förbundsserie (SHL, HA, SDHL, HE, J20SE, J18
Allsvenskan). Mer info, se bilaga 1.
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Vill en spelare och klubb teckna en Unlimited Transfer behöver spelaren och nya klubben fylla i
blanketten Unlimited Transfer Request för godkännande hos spelarens nationsförbund. När en
sådan är genomförd tillhör spelaren Svenska Ishockeyförbundet till dess att en ny Unlimited
Transfer tecknas. Viktigt är att poängtera för spelaren i fråga att hemmanationen tvingas ”köpa”
tillbaka spelarens rättigheter vid eventuell flytt tillbaka till hemlandet.

Träningsmatcher: för att utländska spelare skall få delta i träningsmatcher krävs ett tillstånd (tryout) från spelarens nationsförbund.
Kostnaden för handläggning av ett try-out ärende är 1.000 kronor och ansökan sker i TSM under
fliken Spelare / Int. Övergångar / Skapa.

Övergång med befintlig transfer: Om en utländsk spelare befinner sig i Sverige med en giltig
transfer kan spelaren byta klubb inom Sverige utan att genomföra en ny internationell övergång.
Denna typ av övergång genomförs i TSM under fliken Spelare / Int. Övergångar / Skapa. Välj
övergångstyp - Övergång med befintligt ITC. Ni får då en blankett skickad till er som ska fyllas i av
spelaren, avlämnande förening samt ny förening. Ifylld blankett skickas sedan till
transfer@swehockey.se för registrering. Observera att icke EU/ESS-medborgare behöver i och
med ett klubbyte ett nytt arbetstillstånd i Sverige. Spelaren blir spelklar i den nya klubben direkt då
det nya arbetstillståndet påbörjats och spelar tillsvidare på det gamla arbetstillståndet under
handläggningstiden.

Återregistrering i Sverige: Har en svensk spelare spelat utomlands, flyttat tillbaka till Sverige och
har ingen giltig transfer utomlands - behöver denna spelare återregistreras i Svenska
Ishockeyförbundet. Detta genomförs i TSM under fliken Spelare / Int. Övergångar / Skapa. Välj
Återregistrering av svensk spelare. Ni får då en blankett skickad till er som ska fyllas i av spelaren
och ny förening. Ifylld blankett skickas sedan till transfer@swehockey.se för registrering.

Release av spelare: Nytt för säsongen 2018/2019 är att föreningar kan godkänna och registrera
en övergång utomlands för spelare. Detta genomförs under fliken Spelare / Release av spelare /
Skapa. Sök efter aktuell spelare och ange sedan land dit spelaren ska flytta. SIF godkänner sedan
övergången och spelaren registreras i utländsk förening. Får SIF in en övergångsförfrågan från ett
utländskt förbund skickas förfrågan om release i TSM där föreningen godkänner aktuell övergång
under samma flik.
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Övrigt att tänka på:
•

Var ute i god tid för att få era spelare spelklara till önskad tidpunkt.

•

Vissa landsförbund stänger tidigt på fredagar, en del redan kl 12.00.

•

I Kanada och USA öppnar man sina kontor ungefär samtidigt som vi stänger
(tidsskillnaden är c:a 6-9 timmar).

Med vänliga hälsningar
SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
Tävlingsavdelningen

Hampus Sjöström
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Bilaga 1. Arbets- och uppehållstillstånd

I samband med övergång för en icke EU/EES medborgare är det viktigt att Ni kontaktar
Migrationsverket på tfn: 0771-235 235 och ordnar med spelarens arbets- och uppehållstillstånd.

Det krävs för att han/hon skall kunna representera Er förening. Har spelaren ett permanent
uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för något annat än ishockeyspel i Sverige så skall
kopia på detta beslut skickas in till oss för kännedom. Annars är inte spelaren spelklar trots att
övriga papper är påskrivna och godkända.
•

Spelaren erhåller inte speltillstånd innan övergången är godkänd av SIF och
nationsförbund samt att spelaren har ett giltigt arbets-och-uppehållstillstånd.

•

EU/EES-medborgare skall ansöka om uppehållstillstånd om de skall vara kvar längre än 3
månader i Sverige. OBS! Detta gäller inte de nordiska länderna.

Information gällande arbets- och uppehållstillstånd finns att hämta på Migrationsverkets hemsida,
www.migrationsverket.se

