.N1WTER FOR OVERGANGER I ALbERSBESTEMT FOTBALL FRA MP GU/JE
SONE TRONbHEIM
1. Med disse retningslinjene ønsker vi 8 øke bevisstheten til ledere og trenere om betydningen av at
spillere forblir I sin lokale klubb *8 lenge som mulig, samtidig som vi ønsker 8 ivereta enkeltspillere
behov for sportslig utvikling.
-

i

2. ftetningslinjene gir uttrykk for en policy, og er mer en viljeserkkering enn et moktmiddel. I dette ligger
at klubbene vil jobbe ffii klubbskifter, men vil i ytterste konsekvens ikke matsette seg at *8 skjer.

3. Ang,jeldende spiller(e) skal Ikke utsettes for noe form for press, men farklares hvilken holdning og
policy de respektive klubber har. bet er scrlig viktig at potenslell ny klubb gir uttrykk for dette.
4. Klubbene ønsker at spillerne skal forbli i sin lokale klubb fram tom GU/JE
de fyller 16 8r.

-

niv8et, dvs tom det 8ret

5. Klubbene ser selvfølgelig gjerne at spillerne fortsetter ogs& p8 junlorniv8et, men innser da et de
motiverte, ambisi.se og lovende spillerne kan f8 bedre utviklingsmuligheter I andre klubber.
6.

mest

Ethvert klubbskifte skal skje ikht regler gitt av NFF

7. Klubbene tai klar avstand fra sp.llerfisking,” og vil innskjerpe dttte internt i klubbene for 8 sikre at
kk*,bens policy er godt forankret I hele organisasjonen.

8. Enhver splllerovergong)khkbdcifte skal tmderduiws av fotballstyrets leder eller den i styret som er
bemyndiget.
9. bersom overgangen strlr med prinsippene I disse retningdinjeie, skal den klubb som først blir gjort
kjent med forholdet, ta kontalct med ny/gammel klubb for nærmere awldorlng.
10. Klubbiedere (herunder trenere, logledere. annet st.?teepporat) som blir gjort kjent med forhold som
ikke følger disse retnkigshuijene. skal umiddelbart gi beskjed til ansvarlig i detaktuelle fotbellstyret.
11. bers spifterens w’ganenter er koplet til goe ambisjoner og sportølig utvilding, skal SA
spillerutvikllng koples Inn 8 hist& spillei-. fortsatte og kUb for 8 dcre at spiller f8r et godt mdc
sportslig tilbud, fortrInnsvis med utgangspunkt I egen klubb.
12. Spllleromrgonger skal prlmmrt skje bame Nasjonal Hovedp.risde,
dvs 15.11 31.03.
-

13. Evt økonomiske ytelser skjer likt NFFs regelverk
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