REKRUTTERING
KOLDING IF FODBOLD - AKADEMI

SAMMEN SKABER VI HISTORIE
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Procedure for rekruttering af akademispillere
Alle klubbens ansatte og repræsentanter skal til enhver tid efterleve klubbens værdier og må ikke
tage direkte eller indirekte kontakt til spillere og forældre med forhold omkring skifte,
prøvetræning eller lign. Denne kontakt skal gå efter vores procedurer.
Henvendelse til spillere må kun ske med henblik på skifte tidligst ved overgangen til U13.
Der tages ikke kontakt til eksterne spillere og forældre via sociale medier. Dette foregår via
klubbens procedurer på området
Spillere, der optages i en af vores Akademi-trupper, skal sikres at være en del af truppen i
minimum et år.
Første kontakt:
 HoC henvender sig til spillerens klub via mail. Heri benævnes spilleren, de kompetencer vi
har observeret, samt det forløb vi påtænker.
 Tidligst 48 timer efter kontaktes spillerens forældre pr. telefon af HoC. I samtalen
præsenteres følgende:
o Præsentation af henvendelsen:
o Vurdering af spilleren.
o Hvilket forløb vi tænker.
 Det præsenterede og aftalte sendes på mail af HoC til spilleren.
Spilleren deltagere herefter i det aftalte forløb
 Det indledende forløb skal som minimum have en varighed af 2 uger og skal som minimum
indeholde 4-6 træningspas.
 Inden forløbets start fastlægges følgende: Træningstidspunkter, evt. kampdeltagelse og
dato for evalueringsmøde.
 HoC indkalder til evalueringsmøde (som afholdes efter forløbets afslutning) for spiller og
forældre.
 Cheftræneren forestår mødet og evalueringen, mens HoC deltager for at sikre, at
proceduren følges korrekt.
 Slutteligt aftales fremtiden for spilleren (klubskifte, stop eller nyt forløb).
Ved tilbud af skifte:

På evalueringsmødet præsenteres retningslinjer for et skifte, samt klubbens plan for spilleren. Efter mødet
sendes mail med evalueringsark og tilbud om skifte til spiller/forældre og afsenderklub. Dette fremsender
HoC.
Takker spilleren ja til skifte: Cheftræneren udarbejder en udviklingsplan i fællesskab med spilleren. Inden
for de første 6 måneder afholder årgangens trænerteam en individuel samtale med spilleren og følger op
på spillerens udvikling og situation.

Henvendelse fra spiller eller forældre
Når en spiller henvender sig til klubben, skal HoC orienteres og alt videre forløb skal godkendes af
denne.
HoC orienterer spillerens klub via mail og informerer spilleren og forældrene om, at de også skal
orientere deres klub om deres henvendelse til Kolding IF. Her har moderklubben mulighed for at
komme med deres bemærkninger og vurdering af spilleren. Herfra aftales spillerens videre forløb
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