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English text regarding try out for agents and international clubs is available in the document



INLEDNING

• Landskrona BoIS jobbar med fyra typer av rekrytering till sin verksamhet
• Basrekrytering 5-6 år 
• Spontanrekrytering 7-19 år
• Talangrekrytering 13-19 år
• Seniorrektyrering 

• Seniorrekrytering sköts av föreningens fotbollsgrupp/sportchef senior och nämns inte 
mer i denna policy utöver detta 



BASREKRYTERING/KNATTESKOLA 5-6 ÅR

• Landskrona BoIS bjuder in alla barn i Landskrona med omnejd att delta i föreningens 
knatteskola

• Syfte är att skapa en meningsfull sysselsättning genom fotboll och introducera barn till 
idrott samt bilda en grund för framtida ungdomslag

• Knatteskolan vänder sig till både pojkar och flickor



SPONTANREKRYTERING 7-19 ÅR

• Landskrona BoIS tar emot barn och ungdomar som på eget initiativ söker sig till 
föreningen i mån av plats upp till 13 år

• Samtliga spelare spelare som söker sig till föreningen på detta sätt garanteras en plats i 
föreningen i mån av plats i respektive grupp inom basverksamheten. Antalet barn 
respektive ledare avgör om föreningen kan bereda plats

• Provspel sker till vår akademiverksamhet där spelaren bedöms på sportsliga kunskaper

• När barn och ungdomar från andra föreningar söker sig till Landskrona BoIS ska 
godkännande inhämtas från den föreningen så att ev göromål och skulder är reglerade 
innan provspel sker med Landskrona BoIS

• Akademichef/ungdomsansvarig är den som ansvarar att meddela moderföreningen att 
aktuell spelare varit i kontakt med Landskrona BoIS för en övergång 



TALANGREKRYTERING P13-19ÅR

• Landskrona BoIS bedriver aktiv bevakning av spelare i åldrarna 10-19 år 

• Landskrona BoIS bedriver aktiv rekrytering av spelare i åldrarna 13-19 år

• Spelare kan bjudas in till olika aktiviteter som vanliga träningar, talangträning, läger eller 
turneringar med Landskrona BoIS. Vid dessa tillfällen ges information kring Landskrona 
BoIS mål och vilken typ av utbildning föreningen kan erbjuda spelaren 

• Rekrytering sker från följande områden och ålder
• Året spelaren fyller 13-14 år: Landskrona med omnejd 
• Året spelaren fyller 15-19 år: Skåne



KONTAKT MED ANDRA FÖRENINGAR

• Landskrona BoIS kontakt med andra föreningar ska alltid vara transparant och ärlig

• I god tid ska föreningen meddelas om att kontakt ämnas tas med aktuell spelare. Inget 
provspel får ske utan att föreningen nämnd spelare tillhör är informerad

• Övergångar ska i första hand alltid ske i de ”övergångsfönster” som finns mellan 
spelterminerna. Akademichef/ungdomsansvarig kan ta beslut om övergång utanför 
dessa fönster

• Endast akademichef/ungdomsansvarig har befogenheter att ta kontakt med spelare och 
förening vid rekrytering av spelare från annan förening 



PROVSPEL MED OCH ÖVERGÅNGAR TILL ANNAN FÖRENING 

• Spelare tillhörande Landskrona BoIS som vill provspela med annan förening ska snarast 
meddela detta till akademichef/ungdomsansvarig 

• Landskrona BoIS anser att provspel och övergångar till annan förening endast ska ske 
under frimånaden som fastställs av SvFF eller under internationellt övergångsfönster

• Föreningens inställning är primärt att inte tillåta övergångar under andra perioder om 
inte särskilda skäl föreligger

• Under pågående tävlingssäsong godkänner föreningen inte övergångar till andra 
föreningar vars lag spelar i samma serie som våra egna lag om inte särskilda skäl 
föreligger

• Internationella provspel ska primärt ske utanför tävlingssäsong, dock görs individuella 
bedömningar från fall till fall 



TRY OUT WITH AND TRANSFERS TO ANOTHER CLUB

• Players belonging to Landskrona BoIS who want to try out with another clubs must as soon as 
possible notify the head of the academy/youth director

• Landskrona BoIS considers that try out and transfers to another clubs should only take place
during the ”free month” determined by SvFF or during international transfer window

• The clubs attitude is primarily not to allow transfers during other periods unless there are
special reasons

• During the current competition season, the clubs does not approve transfers to other clubs
whose teams play in the same series as our own teams unless there are special reasons

• International try outs must primarily take place outside the competition season, however, 
individual assessments are made on a case-by-case basis



KONTAKT MED FÖRMEDLARE (AGENTER)

• Landskrona BoIS strävar efter att förhållandet till spelaragenter ska präglas av en seriös 
och ömsesidig respekt. 

• Landskrona BoIS anser att agenter kan vara en viktig resurs för akademi- och 
seniorspelare

• Endast akademichef får ha kontakt med spelaragenter gällande spelare inom akademin 


