
Bajenmodellen version 2017-02-21   

POLICY FÖR ÖVERGÅNGAR INOM UTVECKLINGSBLOCKET 

INGA NYA SPELARE UNDER SÄSONG 

Under perioden 1 april – 31 oktober är det stängt för nya spelare att komma in i något av 
Utvecklingsblockets lag i åldersgrupperna 8 – 19 år. Under perioden 1 november – 31 mars ges 
möjligheten för att ta emot externa spelare. 
 
Vi tror och hoppas att detta skall  

 Skapa lugn och ro i trupperna för våra befintliga spelare  
 Lättare för ledare att fokusera på verksamheten, att utveckla de spelare vi har och inte 

försöka hitta nya spelare 
 Vi lär ut (fostrar) spelare och ledare att man slutför en säsong man startat 
 Bättre relationer med klubbar i närområdet eftersom de får slutföra sina säsonger utan 

att spelare lämnar mitt i säsongen för att gå till Hammarby  
 

INTERNA FLYTTAR INOM UTVECKLINGSBLOCKET  

Under perioden 1 november – 31 mars ges möjligheten för interna spelare som vill byta grupp 
inom utvecklingsblockets lag i åldersgrupperna 8 – 19 år. Ledare från berörda lag samt ansvarig 
Sportchef kommer gemensamt överens om lagbyte. Generellt så godkänns inga flyttar under 
säsong 1 april – 31 oktober. 

SPELARE TILL OCH FRÅN AKADEMIN   

En spelare tillhörande utvecklingsblocket kan erbjudas plats i Akademin när som helst under 
året. Spelare som väljer att lämna Akademin bereds plats i utvecklingsblocket. Ledare från 
berörda lag samt ansvarig Sportchef kommer gemensamt överens om lagbyte. 
 

REKRYTERING/PROVSPEL 

Inom Utvecklingsblockets verksamhet sker ingen aktiv rekrytering, vi tar endast emot nya 
spelare i mån av plats. Spelare som söker sig till föreningen skall under provspel visa god 
karaktär samt fotbollskvalitéer i passande nivå för tilltänkt grupp. Spelare och förälder skall 
även informeras om Bajenmodellen samt lagets riktlinjer. Ledare och föräldrar får inte ta 
direktkontakt med spelare alternativt föräldrar som tillhör annan förening i syfte att locka dem 
till föreningen. 
 

PROVSPEL MED ANDRA KLUBBAR   

Provspel får ske under perioden 1 november – 31 mars, detta skall kommuniceras med lagets 
ledare och ansvarig Sportchef. 
 


