Vikersund Fotball - Hospiteringsavtale

Hospitering i ungdomsfotballen (13-19 år)
I Vikersund IF søkes det i ungdomsfotballen å optimalisere trenings- og kamphverdagen for
våre spillere. For de aller fleste spillere betyr det trening og kamper på sitt eget lag.
Men for enkeltspillere som er helt i toppen av sin egen årsklasse når det gjelder holdninger,
innstilling, treningsiver og ferdigheter, må klubben se etter løsninger for treninger og kamper på
nivå over det nivået de spiller og trener på til daglig.
Det er SU og sportslig leder som er ansvarlig for ordningen.
Med hospiteringsspiller i Vikersund IF menes det spillere som ut fra et faglig ståsted har behov
for utfordringer utover det man klarer å tilby på spilleren sitt eget lag.
En slik hospiterings avgjørelse blir tatt etter dialog med spilleren, foresatte, trener,
trenerveileder og Sportslig ledelse.
Ved eventuelle uenigheter, er det klubben som bestemmer.

Spiller: ______________________________
Foresatte: ______________________________
Hovedtrener opprinnelig lag: ______________________________
Hovedtrener hospiterings lag: ______________________________
Sportslig leder: ______________________________
Det inngås i dag hospiteringsavtale for spiller ______________________________,
født ____ / ____ - ________.
Spilleren sitt opprinnelige lag er Vikersund __ ________. (G/J åååå)
Spilleren skal hospitere til Vikersund __ ________. (G/J åååå)
Hospiteringsavtalen innebærer at spilleren er å anse som fullverdig medlem av gruppen det
hospiteres til, i tillegg til sitt opprinnelige lag.
Spilleren skal ha egen drakt utlevert fra begge lag. Han/hun kan delta i kamper i begge
aldersklasser gjennom sesongen, men skal ikke spille alle kamper i serie og turneringer for
begge alderstrinn.
Det er viktig at de som er ansvarlig for hospiteringsordningen har god styring på at spilleres
totalbelastning og -mengde for trening og kamper ikke blir overskrid.
Spillere som er i fast hospiteringsordning skal følge det laget han/hun ønsker (i samråd med
foresatte og trenere), dersom begge aldersklasser deltar i samme cup/turnering.
Spilleren er da en likeverdig del av gruppen han spiller i, og skal følge de forpliktelser dette
medfører.
Underskrifter:

Dato: ____ / ____ - 20____.

___________________________________
Klubbens signatur (Sportslig Leder)

___________________________________
Spillerens signatur

_____________________ _____________________ ___________________________________
Trener (opprinnelig lag)
Trener (Hospiteringslag) Foresattes signatur (for spillere under 18 år)

