Rutiner för ändrad spelarutbildning
I enlighet med föreningspolicyn är utgångspunkten att vi i ungdomslagen strävar efter att ha rena
årskullar upp till och med 16 år.
”Vi vill att ’Så många som möjligt, så länge som möjligt’ ska vilja spela fotboll. Det betyder
att vi har en långsiktighet i vårt förhållningssätt till träning, matcher och cuper. Vi vill att
alla ska uppleva fotbollsglädje i sitt utövande. Nivåanpassning sker i befintlig
träningsgrupp och inga permanenta nivågrupperingar är tillåtna”.
– Föreningspolicy Slätta SK – Riktlinjer för Ungdomsfotbollen i Slätta SK, s. 5
För att underlätta för tränare, spelare och vårdnadshavare i samarbetet mellan lag så har föreningen
tagit fram en policy för hur vi ska hantera situationer där det kan finnas särskilda skäl för att en spelare
kan träna och/eller spela match med äldre eller yngre lag.
Det kan finnas sociala aspekter som att en spelare har börjat skolan ett år tidigare eller senare och har
samtliga sina kompisar i ett lag med annat födelseår. Det kan finnas behov av utmaningar där en spelare
ligger långt före i sin spelförståelse, teknik eller fysiska utveckling.
Slätta SK stöttar initiativ där spelare får träna ihop med andra spelare som har kommit lika långt i sin
spelförståelse och fysiska utveckling. Vi tror att med jämnt motstånd i träningssituationer så utvecklas
man bättre. Vi anser det också vara bra för klubbkänslan att man emellanåt träffar och tränar med
spelare/ledare från andra lag i klubben under ordnade former.

Generell policy
▪
▪
▪

▪

En spelare tillhör det lag som motsvarar ens födelseår.
En spelare från en yngre eller äldre åldersgrupp får inte ta plats från en ordinarie spelare i aktuellt
lag.
En tränare får inte kalla spelare från ett annat lag till träning eller match utan att en
överenskommelse skett med spelarens tränare. Spelarens vårdnadshavare ska därefter även
tillfrågas.
Vid
permanenta fall ska överenskommelsen dokumenteras skriftligt och ske i samråd med
Ungdomskommittén.
Behöver ett lag återkommande låna spelare från ett annat lag bestämmer tränaren för det lag som
spelare lånas från vem eller vilka som kan spela match.

Regler för tillfälligt lån av yngre spelare till match
▪

▪
▪
▪

Tränarna i laget som vill låna spelare från ett yngre lag kontaktar spelarens tränare och når en
överenskommelse så det gynnar barnets spelarutbildning och att det inte krockar med egna lagets
planering.
Tränarna i laget som ska låna spelare får aldrig kontakta ett barn eller vårdnadshavare direkt utan
att först ha nått en överenskommelse med tränarna i det lag som ska låna ut spelare.
Alla spelare som är kallade till match ska få lika mycket speltid. Det gäller även för inlånade spelare.
Ledarna i det lag som lånar spelare har ansvar för att barnen känner sig välkomna och inkluderade.

Regler för återkommande lån av yngre spelare till match eller träning
▪

Tränarna i det lag som vill låna spelare från ett yngre lag kontaktar spelarens tränare och når en
överenskommelse så det gynnar barnets spelarutbildning och att det inte krockar med det egna
lagets planering.
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▪

▪
▪
▪
▪

Tränarna i laget som lånar ut spelare ska se till att det rullas runt på flera spelare. Alla spelare ska ha
möjlighet att anmäla intresse och tränarna i det laget som lånar ut spelare fördelar speltillfällena
rättvist.
Alla spelare som är kallade till match ska få lika mycket speltid. Det gäller även inlånade spelare.
Ledarna för det lag som lånar spelare har ansvar för att barnen känner sig välkomna och inkluderade.
Lagen bör vid ett antal tillfällen träna ihop så att barnen får chans att lära känna ledarna och spelarna
i respektive lag.
Spelaren/na tillhör fortfarande till 100% sin egen åldersklass.

Regler för permanent flytt av yngre spelare till en äldre åldersklass
▪
▪
▪

Det är ledaren som ansvarar för spelaren som bedömer om en spelare har möjlighet och rätt
kompetenser för att klara spel i ett äldre lag.
Ledaren för såväl det äldre laget som det yngre laget har rätt att säga nej till en uppflyttning.
Alla beslut för permanent flytt skall förankras i god tid med Ungdomskommittén och dokumenteras
skriftligt innan den verkställs.

Vi vill påpeka att det skall vara mycket väl underbyggt och genomtänkt innan en spelare flyttas upp. Det
finns en fara med att flytta upp en spelare som är tidig i den fysiska utvecklingen men som sen stannar
av och då inte längre hänger med i den åldersklassen man har flyttats upp till. Att då behövas ”flyttas
ner” kan vara en personlig motgång vilket gör att man slutar med fotboll.
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