
TEAM VIBORG - EN DEL AF VIBORG Q 

 

REKRUTTERING 

REKRUTTERING AF SPILLERE FRA ANDRE KLUBBER 
Grundlæggende skal og vil vi med vores retningslinjer for rekruttering af spillere fra andre klubber efterleve 

DBU’s etiske retningslinjer for klubskifter. 

Vi kontakter kun spillere, som: 

• Aldersmæssigt tilhører U13 eller ældre. 

• Vurderes at kunne begå sig i førsteholdstruppen på den pågældende årgang. 

• Har forudsætningerne for at kunne begå sig i et talentudviklingsmiljø. 

• Kan videreudvikle sine fodboldmæssige og menneskelige kompetencer hos os. 

Kontakt til spillere, forældre og tilhørende klubber foregår primært via mails og møder, således kontakten 

kan dokumenteres via mails eller mødereferater. Kontakten kan suppleres af telefonsamtaler. Det er en 

klar politik i klubben, at spillere fra andre klubber ikke kontaktes via sociale medier. 

Procedure for rekruttering af spillere for andre klubber: 

Procedure Beskrivelse 

1. Kontakt til 
nuværende klub 

Talentchef sender mail til den talentansvarlige/den sportslige ledelse i spillerens 
nuværende klub og informerer om, at vi ønsker at kontakte spilleren. Hvis en spiller 
eller en forælder til spilleren selv henvender sig om prøvetræning/klubskifte, skal 
spillerens nuværende klub ligeledes informeres på mail. 

2. Kontakt til spiller og 
forældre 

Efter mindst 72 timer kontakter og informerer talentchefen spillerens forældre på 
mail  
 
(Hvis der går mere end 30 dage fra sidste samtale med spilleren betragtes det som 
en ny kontakt, og spillerens nuværende klub kontaktes igen, inden der tages kontakt 
til spilleren). 

3. Møde Der afvikles et møde med spilleren, forældre, Cheftræner, Head of Coaching samt 
Talentchef. På dette møde drøftes følgende: 

• Trivsel og motivation 

• Spillerudviklingsplan 

• Uddannelsesplan 

• Træningsmængde 

• Transport/transporttid 

• Eventuel prøveperiode 

4. Prøvetræning Prøvetræning afvikles. 
Nuværende spiller fra holdet hjælper som buddie. 

5. Evaluering og tilbud 
om klubskifte 

Der afvikles et evalueringsmøde med spilleren, forældre, Cheftræner, Head og 
Coaching samt Talentchef, hvorefter spilleren eventuelt tilbydes et klubskifte.  

6. Info til nuværende 
klub 

Spillerens nuværende klub informeres på mail om udfaldet af 
prøvetræningsforløbet. 

7. Spillerudviklings-
samtale 

I forbindelse med den halvårlige spillerudviklingssamtale foretages en evaluering af 
klubskiftet sammen med spilleren og forældrene. 

8. Fastholdelse i 
fodbold 

Hvis spilleren af forskellige årsager ikke længere ønsker at spille hos os, hjælper vi 
som klub med at genetablere kontakten til spillerens tidligere klub, eller tredje part, 
for at sikre, at spilleren fastholdes i fodbold. 

 


