Retningslinjer for rekruttering
Vi skal som klub leve op til de procedurer, som findes omkring henvendelse til eksterne klubbers
spillere. Vi skal som klub opføre os ordentligt og have et renommé i fodbold-Danmark, der sikrer respekt
omkring FC Skanderborg. FC Skanderborg laver ikke scouting, men alene rekruttering.

Procedure for kontakt til eksterne spillere
I tilfælde af, at en spiller ønsker at starte i FC Skanderborg, tager børnekonsulenten på initiativ af
talentchef, UU eller cheftræner kontakt til spillerens klub og informerer om, at FC Skanderborg tager
kontakt til spilleren.
• Senest 24 timer efter kontakt til ekstern klub, tager cheftræneren kontakt til familien samt
spilleren med forespørgsel omkring mulighederne for et møde. Kontakten er altid telefonisk og
aldrig på sociale medier eller andre platforme.
• Når FC Skanderborg afholder et møde med en spiller og hans familie, er det særdeles vigtigt, at
vi er velforberedte og vi tydeligt beskriver hvad vi kan tilbyde spilleren i FC Skanderborg. Er der
tale om et forløb over længere tid, hvor træning og eventuelle testkampe er inkluderet, er det
vigtigt at præsenterer en handleplan, hvor kommunikation samt opfølgning er en integreret del
af planen.
• FC Skanderborg rekrutterer spillere i alle aldersgrupper, men henvender sig ALDRIG på spillere
under 13 år
• Fra U13- senior rekrutterer FC Skanderborg nye spillere ved at afholde åbne træninger de to
første uger i sæsonopstart i hhv. januar og august.
• Hvis en spiller henvender sig uopfordret til klubben for at starte i FC Skanderborg, tager
børnekonsulenten strakt kontakt til en evt. afgivende klub, for at informere om henvendelsen
samt påbegynde et skifte efter ovenstående plan.
• Det er cheftræneren som i samråd med talentchef og transitionstræner afgør, om en spiller
starter i klubben. Hvis det drejer sig om et talenthold kræver det, at spilleren kan gå ind i en
start 11’er for at et skifte til førsteholdet kan komme på tale.
• Hvis en spiller, som er hentet ind udefra, ikke slår til i FC Skanderborg forpligter klubben sig til
at hjælpe spilleren videre til en ny klub. FC Skanderborg oplyser altid spiller og forældre ved
henvendelse, at det første skridt er at give spillerens nuværende klub besked om et evt. skifte.
• Spillerens afgivende klub vil her være førsteprioritet.
• Opholdet i FC Skanderborg evalueres efter aftalt periode
Det er VIGTIGT, at ingen trænere selv tager initiativ til henvendelse af nogen art, men sørger for at det
er gennem de officielle kanaler henvendelsen sker.
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