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Informationssøgning
Det første som modtagerklubben skal gøre i forbindelse med et klubskifte er at indsamle viden om den spiller, som 
klubben ønsker at tiltrække. Der skal som minimum indsamles viden ud fra DBU´s anbefalinger, som er: 
• Er spilleren aldersmæssigt før eller efter overgang til U13? 
• Har spilleren færdigheder, der retfærdiggør en plads på klubbens førstehold? 
• Vil rejsetiden blive længere end 30 minutter hver vej?
• Hvor længe er der til turneringsstart? Klubskifter bør aldrig finde sted senere end 3 uger før turneringsstart. 

Orientering
Orientering om interessen i en spiller foregår altid fra modtagerklubbens ledelse til afgiverklubbens ledelse. Det er god 
skik, at kontakten foregår via mail eller telefon og at modtagerklubben ikke selv henvender sig til spillere, før der har 
været dialog og der er en klar aftale mellem de to klubber. 

Rådfør
Når dialogen mellem de to klubledelser er påbegyndt, skal modtagerklubben rådføre sig med afgiverklubben  
for at få de nødvendige informationer om den pågældende spiller. 
DBU’s anbefaling er, at spilleren sættes i centrum, og at man som minimum stiller følgende spørgsmål: 
• Hvem er han/hun?
• Er han/hun parat til et skifte? 
• Hvad er modtagerklubbens planer? Er det mere interessant og udviklende, end det afgiverklubben kan tilbyde?
• Er det mere udviklende (fodboldfagligt, socialt og personligt) på lang sigt, end det den afgivende klub kan tilbyde?

 Drøft
Hvis man ud fra ovenstående vurderer, at spilleren er klar til et klubskifte, er næste trin, at modtagerklub, 
spiller og forældre udarbejder en individuel udviklingsplan for den pågældende spiller. Det anbefales, at 
udviklingsplanen som minimum indeholder følgende punkter: 
• Hvad er tilbuddet fra modtagerklubben? Niveau, spilletid, m.m.  
• Hvordan kan modtagerklubben flytte spillerens udvikling?
• Hvordan vil modtagerklubben sikre, at spilleren finder et bedre udviklingsmiljø i den nye klub?
• Hvor mange timer forventer modtagerklubben, at spilleren bruger på træning, kamp og transport? 

Evaluering
Giver den individuelle udviklingsplan anledning til, at spilleren skifter klub, anbefales det, at der løbende evalueres på, 
om klubskiftet var den rigtige løsning og om de indgåede aftaler mellem klub, spiller og forældre overholdes. 
Det anbefales, at de to klubber bliver enige om en prøveperiode, hvor det er muligt for spilleren at skifte tilbage til  
afgiverklubben i tilfælde af, at spilleren ikke trives i den nye klub. 

Ny plan
De to involverede klubber har en fælles forståelse for, at hvis spilleren mistrives i den nye klub, så har begge klubber 
en forpligtelse til at informere om situationen. Dette giver mulighed for at fastholde spilleren i fodbolden ved at byde 
ham/hende velkommen tilbage i moderklubben. 


