AB’s ETISKE REGELSÆT
Dette regelsæt er gældende for ELITE- og TALENTHOLD.
AB skal som licensklub overholde DBU’s vedtagne retningslinjer. Som klub ønsker vi at være eksponent for ”ingen
fiskeri”, men vi er en eliteklub, hvorfor det at scoute spillere er en del af gamet, så selvfølgelig har vi antennerne ude
for at knytte oplagte talenter til klubben. Men ønskesenariet er, at spillerne kommer til klubben af egen vilje pga. AB’s
gode og velfungerende træningsmiljø.
AB er en klub, som tager DBU’s anbefalinger i forbindelse med klubskifter alvorligt. Derfor har vi udarbejdet og
implementeret ”AB’s etiske regelsæt ved klubskifter”, som alle trænere, ledere, scouts, årgangskoordinatorer mv. skal
overholde.
Retningslinjer for AB ved kontakt til spillere i andre klubber.
Hvis AB ønsker at kontakte en spiller fra en anden klub, skal følgende ”regler” opfyldes:
a) Den pågældende AB-træner, som ønsker en spiller til klubben, informerer AB’s talent- el. elitekoordinator om
interessen i den pågældende spiller.
b) AB’s talent- el. elitekoordinator retter herefter henvendelse til AB’s scouts, der evt. besigtiger spilleren igen.
Såfremt, denne vurderes (af scout, træner el. koordinator) at kunne ”gøre en forskel” på det pågældende
hold, gøres følgende:
§ 1.

§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.

§ 6.
§ 7.
§ 8.

Klubben kontaktes altid først. AB retter henvendelse til den pågældende klubs
ungdomsansvarlige/bestyrelse og informerer, at man er interesseret i en given spiller. Samtidig beder
man om lov til at kontakte spilleren og dennes forældre med henblik på et møde.
Siger klubben ”ja”, går AB videre til § 4.
Siger klubben ”nej”, respekteres dette som udgangspunkt og spilleren genovervejes af AB. Såfremt
spilleren stadig er aktuel, holdes kontakten ved lige med den afgivende klubs kontaktperson/-er.
Forældrene kontaktes (Afgiverklubben leverer adresse mv. på spilleren og kontakter selv
spillerens træner)
Hvis forældrene er interesserede, indkaldes spilleren til et første møde. Mødet afvikles, hvis
familien er interesseret i dette, på dennes privatadresse. Mødet har deltagelse af AB, forældrene,
spilleren og repræsentant/-er fra klubben.
Møde to afvikles, såfremt et sådant bliver aktuelt, på AB, med deltagelse af AB, forældrene og
spilleren.
Hvis spilleren vælger et klubskifte, tilsendes den afgivende klubs kontaktperson et brev/mail med tak
for godt samarbejde omkring det givne skifte.
Hvis spilleren ikke vælger et klubskifte, tilsendes den afgivende klubs kontaktperson et brev /mail
med tak for godt samarbejde omkring det afsluttede forløb.

Fra AB til en anden klub
Generelt ønsker AB altid, at egne spillere bliver i klubben. Men alligevel er der ingen problemer i, at spillere skifter
klub når spilleren er under 12 år. Dog skal nedenstående grunde være spillerens bevæggrunde for et skifte:

Spilleren forlader AB, fordi familien skal flytte, og transporttiden derved bliver mere end 30 min.
til træning.

Spilleren har et naturligt behov for spillerudvikling, dvs. når spilleren ikke længere kan udvikle sig
yderligere i AB.

At alle involverede parter kan se, at spilleren er god nok til, som 1. års spiller, at komme i
modtagerklubbens førsteholds trup. Hvis dette vurderes ikke at være tilfældet, kan AB ikke bakke
et evt. klubskifte op.

AB kan acceptere et klubskifte, såfremt modtagerklubben er indforstået med, at hvis spilleren
ikke falder til / slår til i modtagerklubben, forpligter denne sig til at informere afgiverklubben om
denne situation for i fællesskab med spilleren at finde den bedste løsning.

AB’s ETISKE REGELSÆT - fortsat
FRA en samarbejdsklub til AB:
AB har nogle tætte og betroede samarbejdsklubber, for hvem vi bruger energi på at uddanne deres trænere og
udvalgte spillere. Skulle en spiller ønske at skifte klub fra denne til AB gøres følgende:
a) Klubben kontaktes altid først. AB retter henvendelse til den pågældende klubs
ungdomsansvarlige/bestyrelse og informerer om, at en spiller fra den pågældende klub har henvendt sig til
AB med henblik på at skifte/prøvetræning.
b) Herefter informerer AB den pågældende klub, om man mener denne kan gøre en forskel på AB’s førstehold
eller ej. Kan han det, bydes han velkommen. I modsat fald rådes han til at blive i sin klub og fortsætte sin
udvikling dér, indtil et evt. senere klubskifte kan komme på tale.
NÅR en spiller forlader AB:
a) Såfremt en spiller bliver fisket/hentet/skifter klub tager AB kontakt til spilleren – med et spørgeskema om,
hvorfor denne skifter klub.

DBUs etiske retningslinjer
Klubskifter må ikke finde sted efter forudgående ’fiskeri’ – altså henvendelser direkte fra modtagerklub til
barn/forældre - men bør gå via spillerens nuværende klub.
Det er DBUs holdning, at børn sagtens kan udvikle sig i deres lokale klubber, og dermed ikke bør søge
udfordringer i større klubber før ved overgangen til ungdomsfodbold (U13).
Samtidig er det vigtigt, at et eventuelt klubskifte sikrer en fortsat udvikling for den skiftende
ungdomsspiller. Der bør derfor lægges en plan for spilleren ved skiftet, samtidig med at det kan aftales,
hvad der sker, såfremt spilleren ikke slår til i den nye klub. Det kunne være en aftale om at returnere til
den afgivende klub, så spilleren er sikker på at være velkommen tilbage igen, og dermed ikke falder fra
som fodboldspiller, efter eventuelt ikke at have slået til på et højere niveau.
Ovenstående kan nedfældes i følgende procedure for klubskifter i børne- og ungdomsfodbold:
1. Overordnet set bør klubskifter ikke finde sted før ved overgang til ungdomsfodbold (U13)
2. Når en spiller opfordres til klubskifte, skal han/hun være god nok til at indgå på den modtagende klubs
førstehold
3. Klubskifte kan med fordel indledes med en prøvetræningsperiode
4. Interesse/henvendelse fra modtagerklub, bør altid gå til den afgivende klubs ledelse
5. I ungdomsrækkerne skal forældrene altid deltage i alle samtaler omkring evt. klubskifte
6. Klubskifter bør aldrig finde sted senere end 3 uger før turneringsstart
7. Klubskifter bør ikke resultere i længere rejsetid end 1 time hver vej
Følgende emner bør drøftes ved en indledende samtale mellem de to klubber samt barnets forældre:
a) Plan for spillerens virke og udvikling i den nye klub fremlægges for en toårig periode
b) Transport/ transporttid/økonomi samt træningsmængde
c) Skolegang/ uddannelse/lektier
d) Spillerens modenhed
e) Prøveperiode
f) Ny klub udarbejder talentbeskrivelse og udviklingsplan for spilleren
g) Evaluering af klubskiftet efter 6 måneder hos ny klub, spiller og forældre.

