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POLICY FÖR ÖVERGÅNGAR INOM AKADEMIN  

Hammarby startar akademilag på hösten året innan spelaren fyller 8 år. Scouting av spelare 8 – 
19 år, framförallt på Södermalm och i de södra förorterna, startar i och med det. I de yngre 
åldrarna, 8-14 år, kartläggs spelare från Stockholm för att Hammarby skall ha koll på de bästa 
spelarna och kunna rekryteras året efter spelaren fyllt 14 år. Spelarna kartläggs också för att 
Hammarby skall känna till bra spelare ifall de kontaktar klubben på eget initiativ. Hammarby är 
mycket restriktiva till att ta emot spelare som bor långt ifrån klubbens naturliga träningsmiljö. 
Från 15 år kartläggs spelare från hela Sverige. Klubben bevakar turneringar runt om i landet 
samt bevakar Elitpojklägret i Halmstad varje år. 
 
Hammarby har ingen aktiv rekryteringen av spelare till och med 14 års ålder. Spelare som själv 
söker sig till Hammarby kan tas emot efter provspel. Från 15 års ålder sker aktiv rekrytering. 
 
All rekrytering skall vara inriktad på att tillföra spelartruppen spetskompetens. Med 
spetskompetens menas att efter utvärdering av befintliga spelare inom föreningen rekrytera 
externa spelare som genom redan visad talang och goda fotbollsegenskaper direkt kan tillhöra 
främre delen av årskullen eller som har sådana goda förutsättningar att han genom gedigen 
fotbollsutbildning på längre sikt kan utvecklas till duktig spelare i 11-mannafotboll. Spelaren bör 
ha egenskaper som passar in i Hammarbys sätt att spela. Ibland kan rekrytering ske för att 
tillgodose rätt antal spelare i truppen. Hammarby har en tydlig spelidé där de olika positionerna 
kräver olika egenskaper. 
 
Vid all aktiv (extern) rekrytering skall Sportchefen Akademin eller Föreningschefen meddela 
den aktuella föreningen att Hammarby IF har för avsikt att kontakta spelarens föräldrar. 
Därefter kan kontakt tas med spelarens föräldrar och en presentation av Hammarbys 
fotbollsutbildning.  
 
Syftet är att skapa en relation mellan Hammarby och spelaren/föräldrarna. Spelaren kan komma 
att rekryteras omgående men kan också bjudas in till olika aktiviteter såsom träningar med 
laget, läger samt turneringar och på så sätt vara kvar i sin förening. Övergång kan då ske vid ett 
senare tillfälle. 
 
Spelare som själva aktivt söker sig till Hammarby IF FF uppmanas att själva meddela sin klubb 
att en sådan kontakt tagits.                            

ÖVERGÅNGAR MELLAN AKADEMIERNA - AIK, BP, DIF och HIF                         

Föreningarna träffas vid minst fyra tillfällen per år med ansvariga representanter sportchef, 
akademichef, chefstränare eller motsvarande. 
 
Spelarövergångar och kontakt  
Föreningarna är överens om att motverka spelarövergångar under säsong. Vår erfarenhet är att 
det på lång sikt varken gynnar spelaren eller klubbarna när övergångar sker mitt under säsong. 
För att skapa ett bra klimat för spelarna och mellan klubbarna är föreningarna överens om 
följande:  
 
• AIK, BP, DIF och HIF kontaktar alltid moderklubben om kontakt tas från en 

spelare, förälder eller ombud från en av de andra klubbarna. 
• Övergångar mellan AIK, BP, DIF och HIF skall ske mellan den 1 november – 21 

november. 
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POLICY FÖR PROVSPEL MED ANDRA KLUBBAR   

 Provträning får ske med tillstånd från ansvarig sportchef. 

AGENTER 

Om du blir kontaktad av agent under dina ungdomsår i Hammarby så kan du ringa vårt kansli 
för vägledning. Detta då vi genom åren haft mycket kontakt med agenter och har en lång 
erfarenhet i området. Vi rekommenderar dig att vara försiktig då det i agentbranschen finns 
såväl seriösa som oseriösa agenter. 

PROVSPEL UTOMLANDS 

 Provträning får ske med tillstånd från ansvarig sportchef. 
 Provträning får normalt sett ske under v.44-v.9. 
 Vid en ev. provträning skall en representant från Hammarby IF FF följa med 
 Spelaren skall vara kartlagd av den klubb som bjuder in spelaren. 
 Vi som förening skall känna av att ett genuint intresse finns från klubben 
 Hammarby IF FF ska ha en direktkontakt med berörd klubb via Sportchef eller 

Föreningschef. 
 
 
 


