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Informationssøgning
Overvej indledningsvis minimum følgende punkter i forbindelse med et klubskifte:
• Klubbens geografiske placering i forhold til jeres bopæl
• Transportmuligheder til og fra på de givne tidspunkter
• Påvirkning af dit barns skolegang og lektiemængde
• Påvirkninger af familiens dagligdag også i forhold til evt. søskende
• Dit barns ønsker til den videre fodboldmæssige udvikling.

Orientering
I tilfælde af, at du/I er blevet kontaktet direkte af modtagerklubben, skal det anbefales, at I kontakter
ledelsen i egen klub (afgiverklubben) og orienterer om situationen hurtigst muligt for at starte dialogen
mellem afgiver- og modtagerklub.
Orienter evt. også egen klub om hvilken påvirkning, det vil have for dit eget barn at skulle skifte klub.

Rådfør
Rådfør jer med egen klub om, hvordan den bedst mulige dialog kan opnås, så I får indsigt både i det
tilbud jeres barn har fra afgiverklubben og det, som de evt. får tilbudt fra modtagerklubben.
Her anbefales det som minimum, at stille følgende spørgsmål:
• Hvad er modtagerklubbens planer med jeres barn?
• Er det mere udviklende (fodboldfagligt, socialt og personligt) på lang sigt, end det, den afgivende
klub kan tilbyde?

Drøft
Hvis du/I ud fra ovenstående vurderer, at det bedste for spilleren er et klubskifte, er næste trin at udarbejde
en individuel udviklingsplan for spilleren i dialog med jeres klub (afgiverklubben) og modtagerklubben.
Det anbefales, at udviklingsplanen, som minimum, indeholder følgende punkter:
• Hvad er tilbuddet fra modtagerklubben? Niveau, spilletid, m.m.
• Hvordan kan modtagerklubben flytte spillerens udvikling.
• Hvorfor mener modtagerklubben, at der i deres klub er et bedre miljø at udvikle sig i end i afgiverklubben?
• Hvor mange timer forventer modtagerklubben, at spilleren bruger på træning, kamp og transport?

Evaluering
I skal evaluere på, om den individuelle udviklingsplan, I har fået fremlagt, giver anledning til, at I/spilleren
skifter klub. Brug evt. for og imod redskabet på bagsiden.

Ny plan
Hvis I vælger at skifte klub, anbefales det, at der løbende evalueres på, om klubskiftet var det rigtige og
om de indgåede aftaler mellem jer og modtagerklubben overholdes.
Du/I samt afgiver- og modtagerklub har en fælles forståelse for, at hvis spilleren mistrives i den
nye klub, så har modtagerklubben en forpligtelse til at informere jer og afgiverklubben
om situationen, så I sammen kan finde den bedste løsning for spilleren.
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