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Internationella övergångar och utländska spelare i Sverige
FIBA:s regler och rutiner för registrering av spelare som spelar utanför sitt hemland har ändrats.
Alla internationella övergångar hanteras numera via FIBA. Att söka ett Letter of Clearance (LOC)
kostar numera 250 schweiziska Franc (CHF).
Denna avgift betalas av sökande förening till FIBA innan FIBA behandlar ärendet. Avgiften betalas
för att söka LOC, oavsett om LOC sedan blir godkänt eller nekat. Var alltså noga med att allt är
klart med den föregående klubben innan LOC söks.
SBBF tar med anledning av detta bort de avgifter för LOC som tidigare tillämpats, förutom
expressavgiften.
I samband med denna ändring har även SBBF gjort en del förändringar gällande registrering av
utländska spelare.

Registrering av internationell övergång
Det finns tre typer av registreringar av internationell övergång.
1. Letter of Clearance (LOC). För spelare över 18 år som varit licensierade för spel i ett annat
land. Söks via formulär, länk finns på
http://www.basket.se/tavling/Licensinformation/LetterofClearance/. SBBF lägger in
ansökan i FIBA:s system. FIBA behandlar inte ansökan förrän sökande förening betalat
avgiften om 250 CHF.
För brådskande LOC kan man betala en expressavgift på 1000 SEK till SBBF. Då gör SBBF vad
man kan för att skynda på processen och få klart med LOC innan lagets nästa match. Om
detta inte går betalas expressavgiften tillbaka. Senast 24 timmar innan matchstart
(vardagar) måste expressansökan och -avgift vara SBBF tillhanda.
2. First Registration. För spelare oavsett ålder som aldrig spelat organiserad basket i något
land utanför Sverige. Söks genom att maila spelarens namn, nationalitet och födelsedatum,
samt föreningens namn och vilken serie spelaren ska spela i till licens@basket.se. Bifoga
passkopia. First Registration är kostnadsfritt.

3. Special Case. För spelare under 18 år som spelat organiserad basket utanför Sverige. För
Special Case krävs omfattande dokumentation gällande spelaren. Maila licens@basket.se
för information om vad som krävs.
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Spelare i seniorserier, division 2 och högre
Alla utländska spelare – oavsett ålder – som spelar division 2 eller högre ska ha en godkänd
registrering av internationell övergång.
Observera att i de två högsta serierna på både herr- och damsidan (SBL Herr, Superettan herr, SBL
Dam och Basketettan Dam) krävs även FIBA licens för utländska spelare.

Spelare i seniorserier, division 3 och lägre
Utländska spelare över 18 år som spelar i division 3 eller lägre behöver inte göra någon registrering
av internationell övergång för att spela.

Spelare i ungdomsserier
Utländska spelare mellan 14-18 år i ungdomsserier behöver ha en godkänd registrering av
internationell övergång för att spela. Man är också tillåten att spela under ansökningstiden. Detta
gäller från den dag man fyller 14 år till den dag man fyller 18 år. Observera dock att för spel i
seniorserier division 2 och högre gäller kraven oavsett ålder.
Utländska spelare under 14 år behöver ingen registrering av internationell övergång för att spela i
ungdomsserier.

