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Procedure for rekruttering af spillere: 
Helt grundlæggende skal enhver rekruttering af spillere opfylde DBUs etiske retningslinjer klubskifter. 
 
I forhold til klubbens målsætning, skal basisrekrutteringen af spillere ske i samarbejde med omegnsklub-
berne via Sydvestjysk Udviklingstræning for Piger (SUP). Proceduren fra SUP gengives i uddrag her: 
 
Som U11/U12 spillere i Varde IF og samarbejdsklubberne kan spillerne indlemmes i SUP træningen, som 
er rettet mod de piger der har lysten og viljen til at træne ekstra og udvikle sig. Her er det klubtrænerne 
der vælger hvilke spillere der skal udtages, hvilket vi gerne ser skal være i tæt dialog med forældrene, for 
at sikre at pigerne finder glæde i dette. 
 
Umiddelbart før det sidste halve år i SUP-forløbet som U13 vil Varde IF Talentsektor internt drøfte, 
hvilke piger der skal anbefales at søge på Eliteidrætslinjen VITA i Esbjerg eller IdrætsTalentLinjen i 
Varde (ITL). Disse piger tilbydes ekstra træning i sidste halvår som U13-spiller med henblik på at danne 
grundlaget for den kommende U14-trup. Øvrige spillere fortsætter i det sideløbende SUP-forløb til ud-
gangen af U13. 
 
Ved indgangen til U14 ser vi som udgangspunkt, at de allermest talentfulde spillere skifter til Varde IF, 
medmindre niveauet i en samarbejdsklub er tilstrækkeligt højt. Denne vurdering vil ske i tæt dialog med 
deres klubtrænere og Varde IF’s talentsektor og U14 træner. Uanset om der er sket et skifte til Varde IF, 
er det målet, at alle pigerne på VITA og ITL gerne skal have som minimum 1 træningspas i Varde IF om 
ugen som U14-spiller. 
 
Ansvarlig for dialogen med spilleren, dennes forældre og træner og eventuelt klubformand eller anden 
sportslig ledelse er Børne- og ungdomsviklingstræneren. Ved tvivl om de etiske retningslinjer er opfyldt, 
skal Talentchefen tages med i dialogen. 
 
En SUP-spiller kan tidligst skifte som U13-spiller og der må ikke indledes dialog om skifte før tidligst to 
måneder før overgangen til U13. En SUP-spiller kan KUN skifte i samarbejde med moderklubben. Så-
fremt spilleren og dennes forældre henvender sig uden om egen klub, SKAL proceduren ved øvrige spil-
lere anvendes. 
 
Øvrige spillere: 
Selvom målsætningen er, at alle relevante pigetalenter i området, deltager i SUP, vil vi kunne scoute sær-
lige talenter, som vi ønsker at tilbyde træning med henblik på et klubskifte. I dette tilfælde SKAL føl-
gende procedure følges: 
 

1. Kontakt vedrørende klubskifter må tidligst ske to måneder før spillerens aldersmæssige overgang 
til U13 fodbold, i henhold til turneringsbestemmelserne i spillerens respektive lokalunion. 

2. Kontakten til ikke licensklubber skal altid gå til den afgivende klubs sportslige ledelse eventuelt 
formand eller alternativt holdets cheftræner. For licensklubber indbyrdes skal henvendelsen altid 
gå til afgivende klubs talentansvarlige.  
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a) Talentansvarlig fra modtager klub sender mail til afgiver klubs talentansvarlig når det er til 
en licensklub. Til en ikke licensklub sendes mail til afgiver klubs sportslige ledelse/for-
mand.  

b) Når det er mellem 2 licensklubber skal afgiverklubs talentansvarlig bekræfte modtagelsen 
pr. mail inden for 72 timer (3 døgn)  

3. Efter kontakten til den afgivende klub, tages den videre kontakt altid til spillerens forældre, for 
spillere under 18 år. Forældrene skal altid, uanset spillerens alder, tilbydes at deltage i alle samta-
ler omkring et evt. klubskifte. Der skal gå mindst 72 timer før en evt. modtager klub kan kontakte 
spillerens forældre direkte og det er gældende både når afgiver klub er en licensklub eller en ikke 
licensklub, under forudsætning af at punkt 2 er overholdt. Dokumentation for at punkt 2 & 3 over-
holdes, ligger hos den modtagende klub.  

4. Hvis en spiller eller en forælder til spilleren henvender sig om eventuelt prøvetræning/klubskifte 
skal den afgivne klub altid orienteres.  

5. Hvis der går mere end 30 dage fra sidste samtale med spilleren betragtes det som en ny kontakt og 
modtager klubben skal kontakte den afgivne klub inden der eventuelt tages kontakt til spilleren.  

6. Når en spiller opfordres til klubskifte, skal hun indgå i den modtagende klubs førsteholdstrup.  
7. I tilfælde af at spilleren ikke slår til i den nye klub, er denne forpligtet til at genetablere kontakten 

til den gamle klub, eller tredje part, for at søge at minimere risikoen for frafald. 
 
Ansvarlig for første kontakt (mail) til den anden klub er Talentchefen og i dennes fravær Head of Coach. 
Kontakten til spillerens forældre kan være Head of Coach eller cheftræneren for årgangen. 
 
I den forbindelse præciseres, at vi IKKE kontakter spilleren direkte på nogen måder, sålænge spilleren er 
under 18 år. Kontakten til forældrene sker via telefon eller mail.  
 
Det understreges, at spilleren ikke må kontaktes via sociale medier som Facebook, Messenger, Snap m.v. 
Heller ikke via kammerater/veninder til spilleren. 
 
I det tilfælde spilleren selv henvender sig til os telefonisk eller til træning, skal Talentchefen eller Head of 
Coach straks og uden unødigt ophold informeres med angivelse af spillerens navn, forældres navne og 
klubtilhør, herunder gerne kontaktpersoner i klubben. Herefter vil Talentchefen eller Head of Coach 
sende mail til licensklubbens talentansvarlige eller ikke licensklubbens sportslige ledelse/træner for holdet 
med information om, at spilleren selv har henvendt sig. 
 
 
 
 
 
Fælles: 
Gældende for alle typer klubskifter er, at et klubskifte skal sikre en fortsat udvikling for den skiftende 
spiller. Der skal derfor lægges en skriftlig plan for spilleren ved skiftet, samtidig med at, der aftales, hvad 
der sker, såfremt spilleren ikke slår til eller falde til i den nye klub.  
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Denne plan følger klubbens udvidede udviklingsplan og skal – hvis muligt udarbejdes i samarbejde med 
afgiverklubs træner, forældre og spilleren: 
 

• To årige plan for spillerens virke og udvikling i den nye klub fremlægges  
• Transport/transporttid/økonomi samt træningsmængde  
• Skolegang/uddannelse/lektier  
• Spillerens modenhed  
• Eventuel prøveperiode  
• Talentbeskrivelse og udviklingsplan for spilleren  
• Evaluering af klubskifte efter 6 måneder hos ny klub med spiller og forældre 

 
Første evaluering skal ske efter 2-3 uger. Såfremt det allerede her vurderes, at spilleren ikke vil kunne 
komme til at være en fast del af trup 1 i årgangen, skal spilleren anbefales at revurdere/at fortsætte i egen 
klub. 
 
Inden klubskifte og senest efter 2 måneders prøveperiode – forudsat at det fortsat vurderes, at et klub-
skifte vil være gavnligt for spilleren – skal der udarbejdes en egentlig kompetencevurdering, der tager ud-
gangspunkt i DBUs Talent-ID. Resultatet af denne skal holdes op i mod vurderingerne af klubbens egen 
spillere. Det kan således være nødvendigt, at udfærdige Talent-ID-vurderinger på egne spillere for at lave 
en så objektiv vurdering som muligt. 
 
 
  


