
 
 

 

Riktlinje för intagning av nya spelare (Fotboll) 

Vid byte av förening till Ytterby IS så följer vi den policy som gäller inom Göteborgs Fotbollsförbund.  
Policyn hittar ni via denna länk, där finns även ett dokument med de kontaktpersoner som är utsedda 
inom respektive förening för övergångar. Finns inte föreningen med i listan så skall föreningens 

ordförande kontaktas. Länk till Förbundets hemsida: GFF Övergångspolicy 

Bakrgrund till riktlinjen 

För att säkra en bra verksamhet så behöver vi göra en bedömning om när och hur en ny spelare kan 
starta i respektive grupp. Det föreningen tar hänsyn till är lagens möjligheter att hjälpa nya spelare in i 
Ytterby IS, där ledarkapacitet, gruppstorlek och spelarens fotbollskunskaper kan vara påverkande 
faktorer. Detta gör att vi inte alltid har möjlighet att ta emot nya spelare när anmälan görs utan vi 
återkommer då när vi ser möjlighet att erbjuda plats.  

Vi vill också undvika att spelare byter förening utan att nuvarande förening får möjlighet till dialog med 
spelare innan intresseanmälan görs till oss. Därför är det viktigt att nuvarande förening aktivt 
medverkar i en intresseanmälan till oss. 

Rutiner för Intresseanmälan   

• All intresseanmälan görs enilgt de olika tillvägagångssätten nedan via Ytterby IS hemsida: 
intresseanmälan Fotboll 

• Ingen provträning får förekomma innan man har fått svar på sin intresseanmälan 

• Ev. kölistor för att börja i våra grupper administreras av Ytterby IS kansli. 

Tillvägagångsätt spelare 6-7 år samt 8-16 år som ej tillhör annan förening 

• Intresseanmälan görs genom att förälder anmäler spelare på Ytterby IS hemsida: 
intresseanmälan Fotboll   

Tillvägagångsätt spelare 8-16 år som tillhör annan förening  

• Intresseanmälan initieras genom att spelare/förälder tar kontakt med den nuvarande 
förenings kontaktperson för övergångar. För att hitta kontaktperson för övergångar, se länk 
ovan. Finns ingen kontaktperson angiven så skall nuvarande förenings ordförande kontaktas. 

• Nuvarande förenings kontaktperson/ordförande måste därefter meddela Ytterby IS ett 
godkänannde att vi kan bjuda in spelare till verksamheten. Det görs genom att 
föreningsrepresentant kontaktar Ytterby IS Kansli. kansli@ytterbyis.nu och meddelar vilken 
spelare som är intresserad av att testa i Ytterby IS.  

• Först i samband med det så skall förälder/spelare göra en intresseanmälan på Ytterby IS 
hemsida: intresseanmälan Fotboll   

Återkoppling på intresseanmälningar 

• Ytterby IS kansli kontaktar först lagens ledare för en bedömning om man kan erbjuda plats i 
gruppen. Därefter återkopplar Ytterby IS kansli till ev. nuvarande förening och förälder hur 
möjligheterna ser ut för att vara med i Ytterby IS verksamhet. 
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