
 
 
 

 

 

Grundsynen på värvningar 
  
LUGI är en stor förening som jobbar för att förena elit och bredd. Målet är att vår verksamhet håller hög kvalitet och 
därmed självmant drar till sig talanger. Grundprincipen är att en ungdomsspelare skall spela i den förening man själv 
vill. Föreningen värvar inte aktivt spelare i 15-års åldern och yngre. Det finns situationer då talanger i andra föreningar 
kan bli intressanta för LUGI. Då tillämpar vi följande tillvägagångssätt. 
 

Korrekt tillvägagångssätt vid en värvning  
 

1. Ledarna i LUGI driver processen. 
2. Få ett godkännande av ansvarig kommitté.  
3. Kontakta moderföreningen.  
4. Kontakta föräldrarna.  
5. Kontakta spelaren.  

  

Spelare som kommer själva 
  
Om en spelare själv vill komma till LUGI skall personen först meddela sin moderförening att den vill lämna, och uppge 
skälen för beslutet så att moderföreningen får en chans att agera. Grundprincipen är att en ungdomsspelare skall spela 
i den förening man själv vill. 
 
För spelare upp till 15 år som vill börja i LUGI är det samma som ovan som gäller. Därefter kontaktas tillhörande klubb 
för spelaren av LUGI via klubben eller ledare. Sedan meddelas SkHF som efter att ha gett klartecken gör det möjligt för 
spelaren att delta i match för LUGI. 
Obs Viktigt att det ges klartecken från SkHF innan spelaren tas i bruk. 
 

Övergångsproceduren 
 
Själva övergångsproceduren går till så att LUGI tar kontakt med berörd förening och spelaren för att skriva på en 
övergångshandling. Denna övergångshandling finns digitalt på Svenska handbollförbundets hemsida och används 
endast om man är över 15 år. Den nya föreningen står alltid för administrationsavgiften. Övergångar kan inte ske efter 
den 15 februari enligt tävlingsreglerna.  Är man under 15 år behövs ingen övergångshandling eller avgift. Då skall den 
nya föreningen meddela Skånes handbollförbund via e-post och få ett ok tillbaka. 
  

Utbildningsersättning 
  
Svenska handbollförbundet och Europeiska handbollförbundet praktiserar ett system för utbildningsersättningar för 
spelare över en viss ålder. I LUGI förväntar vi oss alltid att detta system följs både för spelare som kommer till 
föreningen och som lämnar. I undantagsfall kan man diskutera lån, men det normala är utbildningsersättning. 
 

POLICY FÖR SPELARÖVERGÅNGAR 


