
Retningslinjer for klubskifte / årgange  

Kære spillere, trænere, forældre og frivillige. 

Der har igennem en periode været lidt tvivl om hvordan IS Skævinge forholder sig til klubskifte, 

samt skift af den enkelt spiller mellem årgangene. Derfor har vi lavet nogle retningslinjer omkring 

dette.  

Klubskifte:  

IS Skævinge følger DBU’s etiske retningslinjer for klubskifte, som fremgår her.  

Klubskifte må ikke finde sted efter forudgående ’fiskeri’ – altså henvendelser direkte fra 

modtagerklub til barn/forældre - men bør gå via spillerens nuværende klub. (ungdomsformand) 

Det er IS Skævinges holdning, at børn sagtens kan udvikle sig i deres lokale klubber, og dermed 

ikke bør søge udfordringer i større klubber før ved overgangen til ungdomsfodbold (U13).  

Samtidig er det vigtigt, at et eventuelt klubskifte sikrer en fortsat udvikling for den skiftende 

ungdomsspiller. Der bør derfor lægges en plan for spilleren ved skiftet, samtidig med at det kan 

aftales, hvad der sker, såfremt spilleren ikke slår til i den nye klub. Det kunne være en aftale om at 

returnere til den afgivende klub, så spilleren er sikker på at være velkommen tilbage igen, og 

dermed ikke falder fra som fodboldspiller efter eventuelt ikke at have slået til på et højere niveau. 

(udføres i samarbejde med ungdomsspillerens træner) 

Ovenstående kan nedfældes i følgende procedure for klubskifte i børne- og 

ungdomsfodbold: 

1. Overordnet set bør klubskifte ikke finde sted før ved overgang til ungdomsfodbold (U13)  

2. Når en spiller opfordres til klubskifte, skal han/hun være god nok til at indgå på den 

modtagende klubs førstehold 

3. Klubskifte kan med fordel indledes med en prøvetræningsperiode  

4. Interesse/henvendelse fra modtagerklub, bør altid gå til den afgivende klubs ledelse 

5. I ungdomsrækkerne skal forældrene altid deltage i alle samtaler omkring evt. klubskifte 

6. Klubskifte bør ikke resultere i længere rejsetid end 1 time hver vej 

Følgende emner bør drøftes ved en indledende samtale mellem de to klubber samt barnets 

forældre:  

A. Plan for spillerens virke og udvikling i den nye klub fremlægges for perioden 

B. Transport/ transporttid/økonomi samt træningsmængde 

C. Skolegang/uddannelse/lektier  

D. Spillerens modenhed 

E. Prøveperiode  

F. Ny klub udarbejder talentbeskrivelse og udviklingsplan for spilleren  

G. Evaluering af klubskiftet efter 6 måneder hos ny klub, spiller og forældre 

  

  



Hvis det har interesse, så kan der læses yderligere på følgende link:  

http://www.dbu.dk/Temaer/Det_gode_fodboldmiljoe/etiske_retningslinjer_for_klubskifter#qSaTJc6S

9KAdz0XP.99 

Skift mellem årgangene i samme klub: 

Hvis en forældre, spiller eller træner oplever, at en spiller bør overveje, at skifte årgang (eksempel: 

En årgang 2001 spiller kan måske profitere af, at træne/spille med en af årgangene over, altså 

2000-1999), så er det vigtigt, at klubben involveres. (ungdomsformanden) 

Når en spiller opfordres til årgangsskifte skal ungdomsformanden kontaktes. Han vil i det konkret 

tilfælde overveje forløbet sammen med spilleren og trænerne i klubben, samt orientere forældrene 

om processen.  

Det er klubbens holdning, at spillerne bør spille med egen årgang så lang tid så muligt.  

Ovenstående kan nedfældes i følgende procedure for årgangsskifte i børne- og 

ungdomsfodbold: 

1. Interesse/henvendelse, skal altid gå til den træner der har ansvaret for spilleren som skal 

skifte 

2. Årgangsskifte kan med fordel indledes med en prøvetræningsperiode  

3. I ungdomsrækkerne skal forældrene altid deltage i alle samtaler omkring evt. årgangsskift 

Følgende emner bør drøftes ved en indledende samtale mellem de to træner samt barnets 

forældre:  

H. Plan for spillerens virke og udvikling på det nye hold, fremlægges for perioden 

I. Transport/ transporttid/økonomi samt træningsmængde 

J. Skolegang/ uddannelse/lektier  

K. Spillerens modenhed 

L. Prøveperiode  

M. Træner i mellem udarbejder en talentbeskrivelse og udviklingsplan for spilleren (pkt. form)  

N. Evaluering af årgangsskifte efter 6 måneder, spiller og forældre 

Det er dog klubbens hensigt løbende, at arbejder efter konceptet - 25-50-25 (dvs. at spillerne 

mødes til træning 25% under niv., 50 % på niv. og 25 % over niv.)  

Dermed er det i klubbens interesse, at der på sigt løbende bliver organiseret træning på tværs af 

årgangene, uden at der er tale om direkte årgangsskifte.   

 

Hvis der er spørgsmål til det fremsendte, så kan ungdomsformanden kontaktes på 

jimmihegn@hotmail.com 

 

Med venlig hilsen 

IS Skævinge Fodbold 

Bestyrelsen 

http://www.dbu.dk/Temaer/Det_gode_fodboldmiljoe/etiske_retningslinjer_for_klubskifter#qSaTJc6S9KAdz0XP.99
http://www.dbu.dk/Temaer/Det_gode_fodboldmiljoe/etiske_retningslinjer_for_klubskifter#qSaTJc6S9KAdz0XP.99
mailto:jimmihegn@hotmail.com

