2020
Policy gällande provspel/provträning
utomlands för AIK-spelare
(Reviderad 2019-11-21)

POLICY GÄLLANDE UNGDOMSSPELARE I AIK
Beskrivning
Med provträning menar vi varje form av spel i annan klubbs/organisations/företags regi där besöket
syftar till att spelaren visar upp sig, visar sina förmågor, utbyter erfarenheter eller är gäst. I
begreppet innesluts även begrepp som provspel, visa upp sig, träningsmatch samt synonymer till
dessa.
Policy
AIK Fotboll är i huvudsak positivt inställda till provträning utomlands för att ge spelaren erfarenhet
och möjlighet till utveckling. Det är väldigt viktigt att spelarens välmående aldrig åsidosätts under
provträningen. Genom att tydliggöra och försäkra sig om att spelaren behandlas korrekt måste
följande uppnås för att spelaren skall få provträna.
1. Inbjudan
En skriftlig inbjudan från behörig person i den inbjudande klubbens organisation skall skickas
och vara mottagen på AIK:s kansli minst 14 dagar innan provträningen. Inbjudan genom en
tredje part (t.ex. agent) accepteras inte.
2. Försäkring
En fullständig täckande sjukförsäkring, som avser direkt sjukvård, samt behandling vid skador
som kräver specialtransport även inkluderar detta till hemsjukhus i Sverige. Försäkringen
skall även täcka skador som uppkommit under resa till eller ifrån provträningen.
Försäkringen skall vara AIK tillhanda, mottagen på AIK:s kansli senast 5 dagar innan
ankomsttillfället (resdagar ej inräknade). Dokumentet skall vara signerat av behörig person
från inbjudande klubb.
3. Omkostnader
Den inbjudande klubben skall täcka samtliga kostnader för spelaren, en ledare från AIK och
en förälder/anhörig/annan representant för spelaren. Det inkluderar alla typer av
resekostnader inklusive transporter till och från träningsanläggningen, mat, boende och
övriga kostnader kopplade till träningsperioden. Vid särskilda omständigheter och i
överenskommelse med spelares föräldrar och rådgivare förbehåller AIK sig rätten att avstå
från att skicka en representant. AIK kan också komma överens med inbjudande klubb att
ersättning för ovanstående kostnader faktureras av AIK med specifikation och belopp.
Inbjudande klubb förbinder sig att betala inom 10 dagar från fakturans utfärdande.
Övriga krav
- Provträningen kan aldrig ske så att det krockar eller påverkar tävlingsmatcher i AIK. Dit
räknas matcher i serierepresentation samt cupspel för den spelartrupp där spelaren ingår.
- Med hänsyn till spelarens skolgång bör provträningen förläggas främst till skollov.
- Spelaren och AIK representanten har önskemål om feedback/utvärdering i samband med
och/eller skriftligt efter besöket, om sådan rapport görs.
- Detsamma gäller eventuella fysiska- eller övriga genomförda tester önskar AIK att även det
kan komma AIK tillhanda senast 14 dagar efter avslutat provträningstillfälle
AIK:s krav gentemot spelaren
- I god tid före ett accepterat provträningstillfälle skall spelaren tillsammans med målsman
träffa chefstränare för AIK och planera genomförandet. Spelaren åtas att föra en dagbok för
att vid återkomst till AIK presentera denna för sin ansvarige tränare.
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