
 
 

 
VÄRVNINGSPOLICY 
 

 

Bakgrund     
På senare tid har Värmlands innebandyförbund upprepade gånger blivit kontaktade av föreningar 
som uttrycker oro och frustration över att det blir vanligare och vanligare att unga spelare värvas 
mellan klubbarna.  Med det som bakgrund initierade styrelsen för Värmlands Innebandyförbund ett 
arbete för att ta fram en värvningspolicy som förbundets alla föreningar kan ställa sig bakom. 

Syfte 
Syftet med värvningspolicyn är att undvika värvningar bland unga spelare (upp till 16 år). De flesta 
unga spelare mår bäst av att få utvecklas i en trygg och harmonisk miljö i sitt närområde, tillsammans 
med sina kamrater, fram till dess att de nått gymnasieåldern. Värvningar bland unga spelare för 
också med sig att föreningar får sina lag urholkade och i vissa fall blir tvingade att lägga ner lag eller 
slå samman två lag. Detta innebär mindre konkurrens i de olika åldersklasserna och därmed en sämre 
utveckling av spelare, vilket är negativt för idrottens utveckling i distriktet. 
 
Genom denna värvningspolicy vill Värmlands Innebandyförbund: 

- förbättra samarbetet och dialogen mellan föreningar i länet. 
- att varje enskild förening verkar för att ungdomsspelare från andra föreningar inte tas emot förrän 
man haft en dialog med spelarens moderförening. 
 
Det är föreningarnas ansvar att informera ledare och föräldrar inom den egna föreningen om att 
värvningspolicyn finns. De föreningar som skriver under policyn kommer att finnas med på 
Värmlands Innebandyförbunds hemsida och givetvis är ambitionen att SAMTLIGA föreningar skriver 
på. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VÄRVNINGSPOLICY - FÖRHÅLLNINGSREGLER 

Värvning av spelare 
Värvning av spelare får tidigast ske från och med 1 maj det år spelaren fyller 16 år. 
 
All kontakt mellan föreningar gällande värvningar ska gå genom de inblandade föreningarnas 
värvningsansvariga kontaktpersoner.  

Kontaktperson vid värvning 

Varje förening ska ange en kontaktperson (en värvningsansvarig) som ska kontaktas innan en 



värvning ska ske. Detta görs i samband med serieanmälan, på samma sätt som föreningarna idag 

anger exempelvis domaransvarig. Kontaktuppgifter till alla värvningsansvariga kommer att publiceras 

på Värmlands Innebandyförbunds hemsida. 

Kontaktperson i moderföreningen ska alltid kontaktas först vid en eventuell värvning, detta innan 
kontakt sker med berörd spelare. Är spelaren under 18 år ska även vårdnadshavare kontaktas.  

Vid spelares önskemål om övergång till annan förening ska spelarens vårdnadshavare kontakta 
moderföreningens värvningsansvarige, som i sin tur kontaktar den nya föreningens 
värvningsansvarige. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Föreningen ……………………………………………….………………………….. ställer sig bakom denna 
värvningspolicy och kommer att förankra och efterleva densamma. 

Datum och ort 
 
……………………………………………… 

Underskrift 

 
…………………………………………………………………….. 

Namnförtydligande 

 
………………………………………………………………………. 

(Dokumentet undertecknas av ordförande i respektive förening. Två påskrivna kopior av dokumentet ska finnas, varav en 
ska skickas in till Värmlands Innebandyförbund och en behållas av föreningen.) 

 

Värvningsansvarig i vår förening är ……………………………………………………………………………… 
 

Telefon…………………………………………………………. E-post…………………………………………………………. 
 
(Alla värvningsansvariga och deras kontaktuppgifter kommer att publiceras på VIBF:s hemsida. Om föreningen byter 
kontaktperson måste detta omgående meddelas VIBF) 


