Till dig som spelare
Som spelare i BK Astrio är det viktigt att du har roligt när du spelar fotboll och att du
känner att du utvecklar och lär dig mer och mer. Genom samverkan mellan våra olika
åldersgrupper, fadderverksamhet och ungdomslagens medverkan vid seniormatcherna
stärker vi gemenskapen och blir en förening.
För BK Astrio är det viktigt att så många som möjligt vill stanna kvar i föreningen så länge
som möjligt. Om inte som spelare så kanske som ledare, domare eller så småningom som
vårdnadshavare. Alla spelare från 14 år får erbjudande om ledarutbildning och de första
uppdragen är att vara ledare för de allra yngsta och på vårt sommarläger. Om intresse finns
kan man utveckla ledarskapet vidare och gå in som ledare för ett specifikt lag.
Domarutbildning erbjuds alla spelare från 13 år och uppåt.
Fotboll blir extra roligt om du






Är en ödmjuk och schysst kompis.
Lär av de äldre och hjälper de yngre.
Strävar efter att alltid göra ditt bästa.
Alltid uppmuntrar och stöttar.
Värdesätter att alla är olika (och bra på olika saker).

Träningar blir extra roliga om du






Tar ansvar, passar tider, är väl förberedd (mätt och rätt klädd).
Tar hand om material/utrustning på ett ansvarsfullt sätt.
Lyssnar på tränarna.
Meddelar ledare och lagkamrater om du missar träningen.
Visar hänsyn och alltid stöttar dina kompisar.

Matcher blir extra roliga om du






Ser varje match som ett bra tillfälle att lära dig mer.
Uppträder ödmjukt vid både vinst och förlust
Inte kritiserar spelare, vare sig de egna eller motspelarna. Visa respekt!
Inte skäller eller klagar på domaren.
Är en god representant för ditt lag på planen och vid sidan av planen, i skolan och på
sociala medier. Överallt och alltid.

Ny spelare
Följande riktlinjer gäller när en ny spelare vill börja i föreningen:
 Ta kontakt med ledare i aktuell åldersgrupp.
 Nya spelare ska alltid börja träna i rätt 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
• 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 ”Börja spela fotboll i BK
Astrio” i menyn till vänster på hemsidan och följ instruktionerna.
• 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. Eftersom att spelarövergångar till BK Astrio ökat under pågående säsong de
senaste åren vill föreningen undvika att andra föreningar står utan lag under säsong. Det har
uppmärksammats att flera lag tvingats dra sig ur under pågående säsong eftersom att för många
spelare väljer att byta förening under pågående säsong. Under december-januari planerar de
olika lagen hur säsongen kommer att se ut utifrån hur många spelare som finns att tillgå i de
olika trupperna.
Nya spelare kan tas in under pågående säsong då undantag kan göras vid särskilda
omständigheter och detta ska i sådana fall godkännas av BK Astrios föreningssutvecklare.
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, se fliken ”Börja spela fotboll i BK
Astrio) i menyn till vänster. 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.
Föreningen ser helst inte att spelare provtränar med något lag i BK Astrio under en längre
period samtidigt som den är aktiv i en annan förening (exempelvis att en spelare tränar en gång
i veckan I BK Astrio samtidigt som den är aktiv i en annan förening)

Förhållningssätt i samband med provträning och övergångar från BK Astrio
Om en spelare önskar att provträna med annan förening är det viktigt att spelaren eller
spelarens vårdnadshavare tar kontakt med berörd ledare. Ledare tar i sin tur kontakt med
föreningsutvecklaren. Föreningen ser helst inte att spelare provtränar med något lag i en
annan förening under en längre period samtidigt som den är aktiv i BK Astrio (exempelvis att
en spelare tränar en gång i veckan med annan förening samtidigt som den är aktiv i BK
Astrio).

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

