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Inledning
Många spelare vill provträna med AIK och en del AIK-spelare vill också prova sina färdigheter i andra
klubbar. AIK stödjer riktlinjerna som StFF har tagit fram och finns att läsa på deras hemsida. Utöver
värvningspolicy och föreningscertifikat har AIK inom ramen för Samspel Stockholm utökat detta avtal
till att gälla upp till 18 års ålder. Särskild avsiktsförklaring finns mellan AIK, BP, Hammarby och
Djurgården som reglerar provspel och övergångar mellan dessa klubbar.

Bakgrund
AIK är en av Sveriges ledande idrottsföreningar med internationellt gott rykte. 20 000 personer är
medlemmar i klubben och av dessa är nära omkring 1500 spelare.

Syfte
AIK Ungdomsfotboll är en förening som skall vara ett föredöme gällande spelare som vill komma till
klubben och/eller vill lämna den. Vi vill att klubbar ska ha en god relation och att kommunicera med
varandra om spelare som ev. vill byta miljö.

Övergripande mål
AIK Ungdomsfotboll vill skapa ett tillvägagångssätt för att spelare ska kunna provträna med oss utan
att hamna i konflikt med sina moderklubbar, samt att AIK-spelare ska veta hur man går tillväga om
man vill provspela med annan förening. AIK FF:s relation till andra klubbar är också viktig och det är
därför viktigt att vi sköter detta på ett professionellt sätt så vi undviker onödiga konflikter.

Definition av policy – Provspel i AIK Ungdomsfotboll
Spelare som vill provträna i AIK FF ska innan sin första träning med AIK, själva meddela
moderklubben (ungdomsansvarig el. liknande) att de kontaktat AIK med önskan att få provträna med
AIK. När AIK får kännedom om att en spelare söker sig till verksamheten kontaktar en av AIK utsedd
person spelarens nuvarande klubb och säkerställer därmed att kommunikationen går rätt väg samt att
det inte föreligger några hinder. I samband med en spelares intresseanmälan att spela i AIK lämnas
kontaktperson och kontaktuppgifter.
Under perioden 1 mars – 30 oktober ska lagen i normala fall inte ta in nya spelare i verksamheten.
Spelare med ev. skulder till moderklubb kan provträna med AIK FF men ska innan eventuell övergång
reglerat dessa.
VIKTIGT!
Ingen spelare får delta i en träning/match med AIK FF utan klartecken från spelarens moderklubb!
Vid rekrytering, dvs när AIK är initiativtagare till övergång tar AIK själva kontakten direkt med klubben
(läs mer om det i rekryteringspolicy). Spelaren behöver alltså inte meddela sin moderklubb detta.
Undantaget då spelaren och AIK FF inte tar kontakt är till de tre tryout-veckor som genomförs V25, 33
och 44. Endast klubbarna inom Samspel Stockholm samt Hammarby, Djurgården och BP informeras
om vilka spelare som ansökt om att komma på någon eller flera av dessa tryout-veckor. Klubbar till de
spelare som tar sig vidare efter samtliga tryout-veckor kontaktas och informeras.

Definition av policy – Provspel för AIK-spelare i annan förening
Spelare i AIK FF som av någon anledning vill prova med annan förening ska meddela respektive
åldersgruppansvarig/samordnande tränare samt sin lagtränare detta innan man gör första träning med
den nya klubben. AIK FF ser med fördel att detta görs under perioden mellan sista seriematch
(normalt slutet september) och 31 oktober.
Under perioden 1 mars – 30 oktober ska lagen inte ta in spelare för provträning vilket också innebär
att vi inte heller anser det vara en lämplig period för AIK-spelare att provspela med annan klubb.
Den 1:a november inleds enl. StFF ny övergångsperiod. Detta innebär att man då bör ha bestämt sig
för vilken klubb man ska tillhöra nästkommande säsong för att inte riskera att hamna ”mellan” två
klubbar.
AIK FF påbörjar den 1 november också arbetet att förbereda kommande säsong och behöver då veta
vilka spelare man har att tillgå. Provspelare som vill återkomma till AIK efter 1 november har därför
inte sin plats garanterat kvar, men är i mån av plats välkomna åter dock under förutsättning att man
följt ovanstående riktlinjer.

Åtgärder
Vid ev. överträdelser ansvarar chef barn- och ungdom/akademichef pojk/akademichef flick för att
klarlägga vad som gått fel och tillsammans med ledningsgrupp/sportråd fatta beslut om ev. åtgärder.
Ledarna har dock ansvaret att INTE tillåta spelare delta i AIK FF:s verksamhet utan att vara säkra på
att provspel har godkänts av spelarens moderklubb.
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