Ansökan ny spelare
Enköpings SK Ungdomsklubb
Version: 2020-06-01

Ansökan Ny spelare - Enköpings SK UK

Ver. 2020-06-01

Ansökan Ny spelare i Enköpings SK UK
Vi är glada över att ni valt att ansöka om en plats i Enköpings SK UK för ditt barn.
Din ansökan kommer behandlas och besvaras så fort vi har fått behandla den enligt våra
gällande rutiner för en ny spelare i Enköpings SK UK.
Det här dokumentet innehåller information som du som vårdnadshavare förväntas ta del av och
godkänna för att vi ska kunna erbjuda ditt barn en plats i det aktuella laget. Vi behöver också få en
del uppgifter för ditt barn och dig som vårdnadshavare för att vi ska behandla din ansökan.
Följande punkter är förutsättningar för att vi ska behandla din ansökan:
1. att du läst och tagit del av informationen i den här foldern.
2. att du läst och accepterar förutsättningarna i ESK UK:s Medlemspolicy
3. att du fyller i ansökningsblanketten korrekt och skickar in den till ESK UK.
Enköpings SK Ungdomsklubb
Enköpings SK Ungdomsklubb (ESK UK) bedriver barn- och ungdomsfotboll för flickor och
pojkar, damseniorfotboll samt fotboll för individer med funktionsvariationer i ESK Puls.
Vår verksamhet bedrivs med hjälp av ideella vuxna som på sin fritid väljer att göra en viktig
insats i våra olika lagverksamheter och/eller för föreningen i stort. Våra aktiva spelare är beroende
av alla ideella personers insatser för att föreningen ska kunna erbjuda en rolig, lärorik och trygg
verksamhet. Vi vill också som förening bidra till en viktig samhällsfunktion genom att erbjuda en
fritidsaktivitet som är aktiv och integrerande. Dels genom att bedriva kvalitativ fotbollsutbildning
och samtidigt forma goda framtida samhällsmedborgare.
Oavsett om man som vårdnadshavare är ledare eller inte till ett barn i ESK UK förväntas man
ställa upp när föreningen eller laget behöver hjälp med en aktivitet eller insats. Vidare så har vi
också som krav att barnets vårdnadshavare ska delta på lagets föräldramöte.
Enköpings SK Ungdomsklubb behöver fler som hjälps åt att få de dagliga aktiviteterna att fungera
på ett sätt som gör att den enskilda belastningen blir rimlig för alla. Därför ska man som vårdnadshavare vara medveten om att man har vissa förväntningar och skyldigheter för att ens barn ska få
möjligheter att spela fotboll i Enköpings SK UK. Dessa hittar ni under punkten Som förälder
förväntas man – som återfinns i dokumentet ESK UK:s Medlemspolicy.
I de fall någon medlem eller vårdnadshavare till medlem bortser eller bryter mot de förväntningar
som ställs, så får det konsekvenser för medlemmen i form av begränsningar gällande lagets
aktiviteter och i värsta fall som medlem i föreningen.
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Förutsättningar för att en spelare ska få en plats i ESK UK

Enköpings SK UK är en öppen och inkluderande förening som värnar om intresset för fotbollen
hos barn och ungdomar. Oavsett vilken stadsdel eller var någonstans man bor är man välkommen
att söka sig till vår förening. Samtidigt värnar vi om fotbollsverksamheten i hela närområdet och
bedriver därför ingen aktiv spelarrekrytering riktat mot barn och ungdomar.
För att vi ska kunna erbjuda ditt barn en plats i vår förening gäller följande fyra förutsättningar:
1. Plats och ledartillgång
ESK UK har i många av våra lag ett högt antal spelare. Spelare som alla ska ges bästa
möjliga förutsättningar att träna, utvecklas och glädjas i sitt fotbollsspel. Det är också viktigt
att vi erbjuder matchmiljöer för samtliga spelare som tränar och deltar regelbundet i våra olika
aktiviteter. För att det ska vara möjligt är föreningen och lagets behov av ledare en förutsättning. Med tillräckligt många ledare i laget ska våra ledare känna att de orkar driva verksamheten under en hel säsong och likt som spelare ska känna glädje för fotbollen. Att vi har
tillräckligt många ledare i det aktuella laget är därför en av förutsättningarna för att vi ska
kunna ta emot ditt barn. I det fall vi inte har möjlighet att ta emot flera spelare, beroende på
antalet barn i laget i förhållande till antalet ledare, kommer vi behålla er ansökan och återkomma när det finns en plats tillgänglig.
Vid ansökan kommer föreningen ta hänsyn till om en vårdnadshavare anmäler sig som
ledare för det aktuella laget eller redan sedan tidigare är aktiv som ledare, i det aktuella
laget eller annat lag, i föreningen.
2. Ansökan korrekt ifylld och inskickad
Nästa förutsättning är att en komplett ifylld ansökan skickas in till ESK UK och att samtliga
fält är korrekt och läsbart ifyllda. Hur ansökan ska fyllas i och vart den sedan ska skickas
anges i ansökningsformuläret i slutet av detta dokument.
3. Godkännande av ESK UK:s Medlemspolicy
Den tredje förutsättning är att ditt barn och du som vårdnadshavare
godkänner ESK UK:s Medlemspolicy. Om vi kan erbjuda en plats
vill vi att Medlemspolicyn signeras och lämnas till aktuellt lags ledare.
Klicka här för att komma till ESK UK:s Medlemspolicy
Svenska

Arabiska

Somaliska

4. Svar på ansökan
Enköpings SK UK vill inte att ditt barn kommer för att träna innan föreningen kontrollerat
och godkänt medverkan. Ni kommer bli kontaktade när vi har ett svar, antingen för att komma
överens om betalning av medlemsavgiften och bestämma första träningstillfället, eller för att
kontrollera om ni är intresserade av att stå på en väntelista för framtiden.
5. Medlemsavgiften är betald
När punkt 1 - 4 är uppfyllda återstår bara den sista som gäller den aktuella medlemsoch deltagaravgiften. Avgiften måste vara betald senast 14 dagar efter att spelaren har
börjat träna med laget. Den är en förutsättning för föreningens ekonomi men är också
viktig för spelarens försäkring vid träning och match.
Att ditt barn och du som vårdnadshavare följer vår medlemspolicy och att medlemsavgiften är
betald är förutsättningar för att barnet ska få träna och spela matcher i Enköpings SK UK.
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OBS! Gör din ansökan med dator för tillgång till förinställda fält

Ansökan Ny spelare – Personuppgifter
Spelare

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Lägenhetsnr:
Postnr:
Postort:

Pojke:
Flicka:
Aktuellt lag i ESK UK*:
Personnr:
Mobilnr:
E-post:

Tidigare fotbollserfarenheter
Har spelat tidigare
Har inte spelat tidigare

Övrigt

* Klicka i rutan och använd piltangenterna för att hitta önskat lag.

Välj lag
ESK F-11/12
Puls
U17
P-05
P-06
P-07
P-08
P-09
P-10
P-11
P-12
F-Jun
F-06
F-07
F-08
F-09/10

Tidigare förening:

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Lägenhetsnr:
Postnr:
Postort:
Mobilnr:
E-post:
Jag kan agera som ledare i någon form

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Lägenhetsnr:
Postnr:
Postort:
Mobilnr:
E-post:
Jag kan agera som ledare i någon form

Godkännande av förutsättningar för ansökan

Vi har tagit del av de förutsättningar som gäller för att mitt barn ska kunna beredas plats i aktuellt lag i ESK
UK. Vi är införstådda med att ingen plats kommer vara aktuell om inte ansökan är komplett och att vi läst
och accepterat ESK:s aktuella dokument, enligt nedan.
Ansökan är fullständigt och korrekt ifyllt.
Vi har läst ESK:s Medlemspolicy och kommer lämna in den signerad, om plats kan beredas.
Medlemsavgiften kommer att betalas senast 14 dagar efter första träningstillfället, om plats kan beredas.

Skicka in ansökan till Enköpings SK UK

OBS! Fyll i din ansökan från en dator för att få tillgång till förinställda fält.
Du kan välja att spara dokumentet med namnet:
”Ansökan + Barnets namn + aktuellt lag” - (Ex: ”Ansökan Kalle Karlsson P07”)
och skicka den via e-post till: ansokan@esk-u.nu
Eller så skriver du ut sidan när ni fyllt i alla uppgifterna och skickar den till:
Enköpings SK UK, Idrottsallén 1, 74536 Enköping.
Märk kuvertet: ”Spelaransökan”

Svar från Enköpings SK UK

När vi fått in er ansökan kommer vi att undersöka förutsättningarna för det aktuella laget och snarast
möjligt återkomma till er. Denna återkoppling sker centralt från ESK UK och inte från det aktuella laget.
Har du frågor eller behöver hjälp med att fylla i er ansökan så kontakta oss på:
ansokan@esk-u.nu alt. 0171-619 800.
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