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HOSPITERING

Hospitering.
Definisjon: Hospitering er hvor en spiller trener med andre lag i klubben enn sitt eget.
Reglement for Havdur IL, fotball:
1. All hospitering skal avtales mellom trenere, ledere og involverte foreldre på
lagene det gjelder.
Styret ved mini-, ungdoms- eller sportslig- leder skal informeres skriftlig og
godkjenne hospiteringen.
2. Klubben skal alltid ha kjennskap og kontroll på hospiteringen.
3. Klubben bestemmer regler for hospitering i samsvar med NFF’s kampreglement.
4. Spilleren kan delta på flere lag, også på tvers av kjønnsklasser forutsatt at det er
enighet i.h.t til pkt 1.
5. Deltagelsen i.h.t pkt 4 er begrenset til trening.
a. Dersom hospitering skal skje i kampsituasjoner skal det ikke gå ut over
spilletid for spillere i den hospiterende årsklassen.
b. Hospitering skal ikke gå på bekostning av treningstid eller kamper i egen
årsklasse / sitt tilhørende lag.
6. Spilleren kan spille på det høyeste nivå han eller hun er kvalifisert for, forutsatt at
det er enighet i.h.t til pkt 1
7. Oppflytting av spillere bør skje når en spiller er å anse blant de 4-5 beste i egen
årsklasse eller holder ca. snitt nivået i årsklassen hospiteringen skal foregå i.
8. For hospitering til andre klubber må spilleren ha en skriftlig bekreftelse fra
”moderklubben”, og det er leder i klubben som signerer bekreftelsen. Dette gjelder
uansett alder. En spiller som trener med en annen klubb (har skriftlig tillatelse)
kan spille privatkamper og turneringer dersom turneringsreglene tillater det. Men
ikke seriekamper.
Ved turneringer og privatkamper skal alltid Havdur IL prioriteres om det er
liknende arrangement for spillerens ”moderklubb”.
9. Havdur IL ønsker å gi de spillerne som ønsker å utvikle seg til toppspillere, de
beste mulighetene til dette. I den forbindelse påpeker vi at trenerne må sette fokus
på hospitering. Dette innebærer at de beste spillerne må få tilbud om å trene
og spille med spillere på høyere nivåer.

