Åby IF
Barn & Ungdoms Fotboll
”Så många fotbollsintresserade som möjligt så länge som möjligt”

Riktlinjer för Rekrytering av Spelare
I ÅBY IF kan alla vara med, barn – ungdom, vuxen och vårdnadshavare. Föreningen riktar sig primärt till
boende i ÅBY- och Jursla området, men välkomnar aktiva från andra närområden att delta i verksamheten.
Föreningen är en äkta breddförening, som sätter individen i centrum.

Spelarrekrytering
Åby IF rekryterar spelare inom barn-ungdomsverksamheten på två olika sätt, bas, spontan.
Vid varje lämpligt tillfälle/aktivitet som föreningen deltar i som exempelvis Åby Marknad, sponsorträffar eller
andra evenemang/arrangemang presenterar vi vår verksamhet för de inblandade om den fotbollsutbildning
som Åby IF erbjuder våra spelare.

Basrekrytering (P/F 5 - 7 år)
Föreningens ambition är att varje år (Maj) kunna starta upp en ny ”Bollekskola” för 5 åringar. Denna
rekryteringsprocess inleds alltid när det finns förutsättningar att man kan tillgodose lokaler/planer samt
ledare för den aktuella åldersgruppen.
Åby IF tar aktivt kontakt via anslag, brev som skickas ut till alla barn i Åby – Jursla området samt att
representanter från föreningen är ute och informera på förskolor och skolor i dessa områden. Föreningen
använder även sina kommunikationskanaler via sociala medier som Laget.se, Facebook och Instagram för att
nå ut till föräldrar/vårdnadshavare i denna åldersgrupp.
Med denna uppstart lägger vi vår grund för vår kommande verksamhet vars ambition är att erbjuda
fotbollsintresserade barn en bra, positiv, variationsrik och meningsfull aktivitet i en stimulerande miljö.
Dessa spelare utgör en grund för föreningens framtida 3, 5, 7, 9- och 11 mot 11 lag.

Spontanrekrytering (P/F 5 - 19 år)
Sker när barn och ungdomar, föräldrar på eget initiativ tar kontakt med Åby IF.
Innan en övergång till Åby IF kan ske om en utomstående spelare som tillhör ett annat lag vill komma till
föreningen ska spelarens förening alltid kontaktas. Vår ambition är att aldrig flytta på en spelare som får en
likvärdig utbildning i sin befintliga förening.
Spelarövergång/rekrytering hanteras alltid av föreningsansvariga, aldrig av den individuelle ledaren.
Tidpunkt för övergång är unik och anpassas för varje individuellt fall, men ambitionen är att alla övergångar
sker enligt Svenska Fotbollsförbundets regelverk.
14 år och yngre: Får en spelare endast representera en (1) förening under samma speltermin gällande
utomhusfotboll. Kalenderåret för fotboll består av tre s k spelterminer: 1/3 - 30/6, 1/7–31/10 samt 1/11–
28/2.
15 år och uppåt: Frimånaden för övergångar är 15 nov-15 dec. Efter det datumet räknar vi med att spelaren
tillhör sin förening under kommande verksamhetsår. Då ska det till väldigt särskilda skäl till att man önskar
byta förening.
Varje övergång under säsong sker i stort samförstånd med spelarens förening.
All rekrytering görs med en ambition om långsiktighet i samarbetet mellan Åby IF, spelaren samt den andra
föreningen.
Spelarövergång/rekrytering hanteras alltid av föreningsansvariga, aldrig av den individuelle ledaren.
Inkluderingsansvarig är: Fotbollsansvarig och Kanslichef

Föreningen har som mål att bibehålla kontakten med eventuella spelare som lämnar föreningen för
att i en framtid få tillbaka spelaren som aktiv spelare eller ledare.
Åby IF Fotboll – Lindbyvägen 42, 616 31 Åby - info@abyif.se
www.laget.se/abyif - org nr 825000-6254 - bankgiro 878-6295

