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RIKTLINJER FÖR SPELARREKRYTERING
Syftet med riktlinjerna är att våra spelare ska få utvecklas i en trygg och harmonisk miljö där vi ser idrottandet i ett
långsiktigt perspektiv. Vi vill genom dessa riktlinjer förbättra samarbetet och dialogen mellan föreningarna i länet.
Västernorrlands Innebandyförbunds målsättning är att ha så många spelare möjligt, så länge som möjligt i en så bra
verksamhet som möjligt. Därför är det viktigt att inte övergångar och värvningar sker i ung ålder, där motivet till
övergång är ”att tillhöra ett bra och vinnande lag” och att ledare vill förstärka sitt lag med ”duktiga” spelare från andra
föreningar. Oavsett vad orsaken till övergången eller värvningen är, så blir det oftast stora problem för
laget/föreningen som tappar spelare. Det har i vissa fall inneburit att lag har fått lägga ner då flera spelare gått till
något av topplagen i samma åldersklass. Tyvärr medför det också att konkurrensen minskar i åldersklassen och att vi
därigenom får sämre förutsättningar att utveckla spelare och spela matcher i närområdet.

Riktlinjer för spelarrekrytering mellan föreningarna


Inga B-licenser ska aktivt rekryteras.
o Om en B-licensspelare byter förening ska dialog först ske med föreningarnas ordförande eller av
föreningen utsedd representant i samråd med lagen om bakgrund och skäl till bytet. Skäl kan vara:
 Spelaren saknar lag
 Spelaren har flyttat
 Eller andra synnerliga skäl föreligger



För spelare med A-licens vill vi att följande uppfylls:
o Föreningarna kan göra aktiv rekrytering av spelare om följande riktlinjer uppfylls:
 Föreningarna har haft officiell dialog innan kontakt med spelaren tas. Med officiell
representant avses tränare, lagledare, styrelserepresentant eller annan person med
motsvarande funktion i föreningarna.
 Föreningen kontaktar föräldrar innan spelaren kontaktas, gäller de under 18 år

Det åligger varje förening som skriver på riktlinjerna att kontinuerligt arbeta med spridningen om budskapet till varje
ledare i föreningen.
Målsättningen är att de föreningar som undertecknar riktlinjerna ska förhålla sig på samma sätt gentemot föreningar
som inte skrivit under riktlinjerna.
Om det kommer till Västernorrlands Innebandyförbunds kännedom att riktlinjerna inte följs kommer de i första hand
kontakta berörd styrelse och om det upprepas kommer föreningen under ett års tid inte få anordna sammandrag.
Dessa riktlinjer ska förnyas inför varje säsong och skickas ut i samband med kallelse till årsmöte. Riktlinjerna skrivs på
av ordförande.
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ACCEPTANS
Härmed accepterar vi riktlinjerna för spelarrekrytering och kommer aktivt att arbeta för att våra
ledare/representanter känner till riktlinjerna och arbetsordningen vid övergångar. Om riktlinjerna inte följs är vi
medvetna om konsekvenserna för föreningen.

Förening:
Namn:
Ordförande
Telefon:
E-postadress:
Underskrift:
Ort och datum:

Denna sida lämnas in till Västernorrlands Innebandyförbund i samband med årsmötet. Om föreningen inte kommer
representeras på årsmötet, ska dokumentet skickas in till Västernorrlands senast två veckor efter årsmötet.
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