Överenskommelse och rekommendation för spelarövergångar
gällande Ungdomsspelare i Skåne.
Skånes Ishockeyförbund har tillsammans med distriktets anslutna föreningar enats om följande
förutsättningar för de enstaka tillfällen när en Ungdomsspelare vill byta förening, inför, under och
efter säsong.

Överenskommelsen är ett stöd till distriktets föreningar när förfrågningar och önskemål kommer
från spelare och/eller deras anhöriga om att byta förening. Överenskommelsen innebär att alla
föreningar arbetar aktivt för att skapa trygghet för distriktets spelare i sina resp. föreningar och
när ett eventuellt klubbyte kan ske. Det gäller alla ungdomsspelare fram till avslutad säsong i nivå
A1/U16.

Överenskommelsens strävan är att för alla föreningar skapa förutsättningar för att så många
ungdomsspelare som möjligt ska kunna verka i sin trygga hemmiljö så länge som möjligt.
Överenskommelsens intentioner går helt i linje med Svenska Ishockeyförbundets ”Hemmaplans”modell med fokus på individen, utveckling, anpassning och allsidighet.

Överenskommelsen ska kommuniceras aktivt av alla inblandade genom information, hemsidor
etc.

Överenskommelsens grundtes är att spelarna utvecklas bäst på hemmaplan i unga år och att en
övergång till en annan förening endast ska ske i undantag. Överenskommelsen tar sin
utgångspunkt i barnkonventionen och det som är barnets bästa i ett helhetsperspektiv, dvs att
barnets idrottande endast är en del av helheten. Närhet till föreningen, en trygg och välkänd
miljö och lagkompisar är en del i vad som är bäst för barnet.
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Överenskommelsen innebär inte att en spelare är förhindrad att bli medlem i en annan förening,
det står alla fritt enligt föreningsfriheten som är tryggad i svensk lagstiftning. Dock innebär inte
föreningsfriheten att det alltid finns plats i en träningsgrupp eller att tävlingsbestämmelser ska
kringgås. Det innebär i praktiken att en person kan bli medlem i vilken förening den önskar men
att medlemskapet är något annat än en plats i en viss träningsgrupp.

För att säkerställa att alla föreningar arbetar på samma sätt finns ett tillägg till
Överenskommelsen om hur ett eventuellt klubbyte ska gå till.

Tillägg:

Spelare A vill byta från Förening 1 till Förening 2.
Spelare A kontaktar då Förening 1 och noterar på därför avsedd blankett skälet till
klubbytet. Detta ska ske innan någon kontakt är tagen med Förening 2.
Om/när Förening 1 samtycker signerar Förening 1 Blanketten och sänder den
digitalt & fysiskt till Skånes IF.
Om/när Förening 1 inte samtycker signerar Förening 1 Blanketten och motiverar sitt
beslut och sänder den digitalt & fysiskt till Skånes IF.
När ovan är genomfört kan Förening 2 kontaktas med signerad blankett som stöd
för att Förening 1 är informerad.
I de fall förening 1 och Spelaren ev. inte kommer överens sänds blanketten utan
underskrift, digitalt och fysiskt till Skånes Ishockeyförbund som tillsammans med
spelaren och Förening 1 söker finna en lösning.
Ovan blankett finns tillgänglig på Skånes IF’s hemsida.
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