BK Astrio
– Fotbollsklubben i Söndrum Halmstad –
SPELARE
Som spelare i BK Astrio förväntas du:
 Alltid försöka göra sitt bästa utifrån din egen förmåga.
 Passa tider.
 Föregå med gott exempel.
 Vara lyhörd – vilja lära dig.
 Följa de regler som respektive åldersgrupp kommit fram till gällande t ex:
 Meddela när man inte kan komma på träning/match.
 Svara på kallelser som skickas ut via lagens hemsidor.
 Ta del av BK Astrios föreningsidé/riktlinjer/policy samt stå bakom denna.
VÅRDNADSHAVARE
Föreningen och lagbyggandet bygger på ideella oavlönade insatser av ledare och
andra. Föräldraengagemanget är oerhört viktigt och för föreningen och
åldersgruppen/laget är det av största vikt att föräldrar ställer upp på nedanstående.
Som vårdnadshavare förväntas du:
 Delta (obligatoriskt) på föräldramöten som ni kallas till i
åldersgruppen/föreningen.
 Ställa upp på de vuxenuppdrag som åldersgruppen förväntas göra i
föreningen. T ex kioskvecka, matcharrangemang, cupfunktionärer mm.
 Följa de regler som respektive åldersgrupp kommit fram till (och hjälpa sitt
barn med detta) gällande t ex:
 Meddela när man inte kan komma på träning/match.
 Svara på kallelser som skickas ut via lagens hemsidor.
 Hjälpa till med skjutsande till träningar/matcher/aktiviteter.
 Ta del av BK Astrios föreningsidé/riktlinjer/policy samt stå bakom denna.

Ny spelare
Följande riktlinjer gäller när ny spelare vill börja:
 Ta kontakt med ledare i aktuell åldersgrupp.
 Ni erbjuds ”prov-träning” upp till 3-4 tillfällen.
 Vid 5:e tillfället skall vårdnadshavare följa med för att stämma av hur allt
fungerat samt att vårdnadshavare är informerade och accepterar de
förväntningar vi har på vårdnadshavare/spelare. Vårdnadshavare ska ha tagit
del av föreningens inriktning och riktlinjer som finns på hemsidan.
Vid detta tillfälle skall följande dokument inlämnas ifyllda och påskrivna:
• Personuppgifter ny spelare (Se formulär under fliken bli medlem på
hemsidan)
• Intyg för registrering, krävs för spelare fr.o.m. det året man fyller 12
år t.o.m. det året man fyller 14 år.
• Intyg om licensiering, krävs för spelare fr.o.m. det året man fyller 15
år. Dokument finns på www.astrio.nu. Klicka på föreningen och
sedan på Ny spelare osv.
Snarast möjligt skall medlems- och träningsavgift erläggas.
Nya spelare är upp t.o.m. 14 års ålder välkomna när som helst på året enligt
ovanstående riktlinjer. För att starten i laget ska bli bra är en introducering i BK
Astrios inriktning och riktlinjer viktig.
Förhållningssätt i samband med provträning och övergångar till BK Astrio
Om en spelare önskar att provträna i något av BK Astrios lag är det viktigt att
spelaren eller spelarens vårdnadshavare fyller i formuläret på hemsidan (Ny spelare).
Vidare tar föreningen kontakt med spelaren eller spelarens vårdnadshavare och
berörd förening. Föreningen tar normalt sett ej emot spelare över 15 år efter den
25:e januari, dels för att underlätta för BK Astrios ledare i planeringen av kommande
säsong men även för att närstående föreningars lag ej ska behöva dra sig ur
seriespel under pågående säsong. Efter avslutad säsong är spelare välkomna att
provträna i föreningen.
Förhållningssätt i samband med provträning
och övergångar från BK Astrio
Om en spelare önskar att provträna i någon annan
förening är det viktigt att spelaren eller spelarens
vårdnadshavare tar kontakt med berörd ledare.
Ledare tar i sin tur kontakt med föreningen.

Utdrag från representationsbestämmelserna
2 § Registrering av spelare
Från och med den första april det kalenderår en spelare fyller 15 år ska spelaren vara
registrerad för viss förening för att få representera föreningen i bindande match i
fotboll och futsal. Vid registrering av underårig spelare krävs vårdnadshavares
godkännande.
T o m den 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år ska föreningen registrera
spelaren i Fogis för både fotboll och futsal (ungdomsregistrering). Denna registrering
ska göras från och med det år spelaren fyller tolv år. Denna registrering krävs för att
kunna skriva laguppställning. Vid ungdomsregistrering krävs vårdnadshavarens
skriftliga godkännande. Blankett för ändamålet finns på HFF:s hemsida.
Alla spelare som är registrerade för en förening i Fogis är automatiskt försäkrade i
Folksams lagförsäkring. Försäkringen gäller vid skador som inträffar under träning,
match och under resor till och från fotbollsplanen. Försäkringen bör kompletteras
med en egen olycksfallsförsäkring.
3 § Övergångar
Från och med den första april det kalenderår en spelare fyller 15 år måste man göra
en spelarövergång för att spelaren ska få spela för en ny förening i fotboll och futsal.
För att byta förening krävs moderföreningens godkännande förutom under den så
kallade frimånaden då spelare kan byta förening utan moderföreningens
godkännande. Frimånaden infaller 1-31 augusti för futsal och 15 november - 15
december för fotboll.
Innan 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år får spelare endast representera
en förening under samma speltermin. Spelterminerna inom svensk fotboll är:
Termin 1: 1/3 – 30/6
Termin 2: 1/7 – 31/10
Termin 3: 1/11 – 28/2 alt 29/2

