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Bakgrund 
 
Som en stor förening har Färjestad BK en viktig uppgift i ett lokalt, regionalt och nationellt 
perspektiv där vi vill ta ansvar för ishockeyn och säkerställa att sporten lever och utvecklas i 
rätt riktning. Samtidigt som vi vill vara med och driva lokal och regional utveckling framåt, är 
det viktigt att vår roll är betydande såväl nationellt som internationellt. Detta gör vi främst 
genom att utveckla vår egen verksamhet, de som befinner sig i den samt de som finns runt 
omkring oss. 

 

Färjestad BK upplever en god tillströmning av spelare i de egna leden, situationen ser dock 
annorlunda ut i andra delar av regionen där antalet utövare sedan en tid minskar till antalet. 
Färre antal utövare i föreningarna runt omkring Färjestad BK bidrar till en sämre tillväxt av 
framtida ishockeyspelare, såväl lokalt som regionalt. Det ligger därför i Färjestad BK:s 
intresse att värna om närliggande föreningar och stärka deras förmåga att rekrytera och 
behålla utövare i sin förening.  

 

Spelarövergångar 
 

Vid övergångar mellan klubbar och föreningar är det Färjestad BK:s uppfattning att det är 
mottagande förening av spelaren som bär det yttersta ansvaret för övergången. Detta innebär 
att det är mottagaren vid spelarövergången som bör göra bedömningen huruvida övergången 
är genomförbar eller ej.  

 

Färjestad BK:s generella uppfattning är att spelarövergångar för spelare i U15 eller yngre inte 
bör ske. Vid bedömning om en spelarövergång är genomförbar eller ej tas hänsyn till nedan 
punkter: 

• Anledning till övergången. 
• Familjesituation, exempelvis medflyttande etc. 
• Antalet spelare i ordinarie kull inom Färjestad BK. 
• Nuvarande förenings uppfattning kring övergången. 

 

Givetvis är det alltid okej att ställa frågan om deltagande i Färjestad BK. För att din fråga ska 
kunna utvärderas och bedömas på ett rättvist sätt, ska förfrågan ske enligt nedan: 

• Beskriv den övergripande anledningen till övergången. 
• Vi ber dig att om möjligt lämna referens till nuvarande förening.  
• Skicka förfrågan till ungdom@farjestadsbk.se. 

 

Förfrågan hanteras därefter av klubbens utvecklingsgrupp som innefattar nödvändiga 
beslutsorgan.  


