
Procedurer for Rekruttering
Enkelthed – Udfordrende Indsats - Kærlighed

Vores rekrutteringsprocedurer rammesætter de forventninger klubben har for 
rekrutteringsarbejdet i Akademiet, for spillere som enten skal tilgå eller afgå akademiet. 
Procedurerne er afgørende for den rekrutteringsansvarlige såvel som de enkelte trænere. 

1 Kontakt til klub/spiller

Indledende dialog imellem spiller/forældre og 
B.93 foregår som udgangspunkt altid på 

lederniveau.

Ingen B.93 trænere må kontakte enkelte 
spillere, eller forældre medmindre 

Ungdomsudviklingstræneren, Head of 
Coaching eller den rekrutteringsansvarlige på 
forhånd har givet de respektive klubledere fra 
den pågældende klub besked – og disse har 

haft 3 dage til at agere i.

2 Håndtering af henvendelser

Enhver henvendelse fra spiller/forældre til en 
træner fra B.93, bør viderestilles til en af de 
tre klubledere (Ungdomsudviklingstræneren, 

Head of Coaching eller den 
rekrutteringsansvarlige). 

Alle henvendelser - også selvom det er 
initieret af spilleren/forældre selv, 

kommunikeres direkte videre til spillerens 
klub før nogen aftale om prøvetræning e.lign. 

kan indgås.

3 Spillere der ikke slår til

Hvis vi ikke tager en prøvespiller ind, skal 
cheftræneren – subsidiært enten 

Ungdomsudviklingstræneren eller Head of 
Coaching – tilbyde at hjælpe denne videre til 
et andet og passende miljø. Vi prioriterer altid 

at sige farvel ordentligt, også til korte 
bekendtskaber. Alle spillere der har været i 

prøveforløb, får derfor en afrundende samtale 
med cheftræneren.
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4 Indgåelse af aftaler med rekrutterede spillere

En spiller som er tilgået Akademiet i U13 eller U14, skal som minimum spille til udgangen af u15, 
hvorefter spilleren vurderes igen. Samme princip gør sig gældende for u17, hvor spillere rekrutteret 
som udgangspunkt også skal være i truppen som U19-spillere. For U19 rekrutterer vi kun spillere, 

som vi forventer kan blive 1.senior-spillere. Rekrutteringens primære fokus er på de yngre årgange 
fra u13 til u15, fordi vi ønsker at spillerne indgår i vores trupper så tidligt som muligt, således vi har 

mulighed for at udvikle dem bedst muligt med vores tanker og ideer for fodboldspillet. 

I tilfældet af klubskifter mellem Divisions- og Ligaklubber på U17-U19 niveau kan en aftale om 
prøvetræning først sættes op når spilleren har afrundet forholdet til nuværende klub. Dette princip er 

sat i kraft, dels for at beskytte vores eget miljø og dels for at undgå at spillerne i 
Københavnsområdet spiller klubberne ud imod hinanden. Vi ønsker i B.93 at gå forrest i 

ordentlighed og ærlighed klubberne imellem.

Klubbens rekrutteringsprocedurer skal sikre at alle regler om klubskifte overholdes jf. regelsæt for klubskifter under 18 år for 
licensklubber (jf. bilag 8). Ligeledes skal procedurerne sikrer trænernes og scouts adfærd, herunder at etiske regler og kontakt
til spillere, forældre og klubber foregår inden for de givne regler.


