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Att ta ansvar för för en övergång innebär enligt denna policy i
huvudsak att ta ansvar för den föreningen som spelaren lämnar.

När idrottens värd alltför ofta handlar om resultat i tabellen är det är
väldigt viktigt att poängtera att det finns en människa bakom
Innebandyspelaren, och det är alltid de mänskliga faktorerna vi
tillsammans skall ta hänsyn till. Vi som SDF- inom barn och
ungdomsidrott vill agera proaktivt för att barn skall slippa ta beslut som
blir avgörande för resultathets, föräldrar eller liknande.
Syftet med denna övergångspolicy är att skapa ett förhållningssätt för att
undvika värvningar inom barn- och ungdomsidrotten.
Det viktigaste är att varje spelare får utvecklas i en trygg och harmonisk
miljö i sitt närområde tillsammans med nära och kära.
Föreningar måste förstå att övergångar kan få stora konsekvenser för
det lag spelaren lämnar i form av antal spelare, känslor hos lagkamrater i en
känslig ålder etc, skolgång etc.
Föreningar som får förfrågningar skall alltid ställa sig frågan; Vad får detta för konsekvenser
för den förening spelaren lämnar och den verksamheten?

Följande värderingar gäller inom Gästriklands
och Hälsinglands- IBF
Inga spelare får skriva spelarkontrakt under 16 år (gäller även NIU)
gällande övergångsförhindrande.
Ingen spelare får värvas alternativt övertalas byta förening förrän det
året personen har fyller 16 år. Det inkluderar även att bjuda in spelare
för ”provträningar” eller liknande.
Vid övergång från 16 år, skall styrelse i föreningen, ansvariga ledare och
spelarens vårdnadshavare (om spelaren är över 16) kontaktas innan
övergång. Innan spelarkontrakt/värvningsstrategier presenteras för
eventuell övergång (förutsatt året man fyller 16 år) skall alltid
moderföreningens styrelse kontaktas.
Kontakt skall ske skriftligen via E-post/brev för dokumentation till
respektive part. Vid övergång skall båda föreningarna kunna styrka att
övergången har genomförts på rätt sätt. Dvs en vanlig övergång, på
spelarens egna vilja utifrån människan/atleten/innebandyspelarens
bästa perspektiv.

Följande regler gäller inom Gästriklands och
Hälsinglands- IBF.
Värvande förening:
Är skyldig att följa de föreskrifter som gäller nedan:
-

Alltid kontakta föreningen före spelaren.

-

Alltid följa de föreskrifter som står i spelarens eventuella

spelaravtal med föreningen.
-

Alltid följa Svenska Innebandyförbundet övergångsfönster.

Spelarens nuvarande förening:
-

Alltid underrätta spelaren och vårdnadshavare (under 18 år)

angående situationen.

DET ÄR ALLTID SPELAREN SJÄLV SOM I SLUTÄNDAN SKALL TA
DET AVGÖRANDE BESLUTET.

Vid oenigheter skall tävlingskommittén skriftligen kontaktas. Vid brott
mot dessa Riktlinjer, rekommendationer samt tävlingsföreskrifter kan det
utdömas böter/vite ett belopp på max 25000kr.
Här med förklarar föreningen samtycke med SDF- angående
Förhållningssätt för barn- och ungdomsövergångar. Föreningen skriver
här med på att man förhåller sig till detta dokument och står bakom
värderingarna och reglerna gällande barn- och ungdomsövergångar.
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