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REKRYTERINGSPOLICY FÖR UNGDOMSSPELARE 
 

REKRYTERINGSPOLICY 
AIK rekryterar spelare på följande fyra sätt, bas-, spontan-, spelar- och elitrekrytering. 
 
Basrekrytering (P/F 5-7) Knatteskolan 

AIK bjuder in alla barn i åldern 5-7 år i Solna för att delta i Knatteskola. Syftet är att skapa en 
meningsfull fritidssysselsättning genom fotbollen.  
Samtliga spelare som kommer till AIK på detta sätt garanteras en plats i AIK Ungdomsfotbolls 

verksamhet till dess att de är 18 år, under förutsättning att antalet spelare är tillräckligt för att bilda 
lag.  
 
Spontanrekrytering (P/F 5-18) 

P/F 5-12 
AIK tar löpande emot barn och ungdomar från Solna som på eget initiativ tar kontakt med föreningen. 
Om det är fullt i befintliga lag ses möjligheten över att starta nya lag. Spelare från närområdet kan tas 

in löpande enligt ovan. Spelare längre bort rekommenderas att vara kvar i sitt närområde. Samtliga 
spelare som bereds plats i AIK på detta sätt garanteras en plats i AIK Ungdomsfotbolls verksamhet till 
dess att de är 18 år, under förutsättning att det finns plats i laget eller att antalet spelare är tillräckligt 
för att bilda lag. En prova-på-period kan i dessa fall genomföras för att från såväl spelare och förälder 

som lag skapa sig en uppfattning om huruvida en övergång sker på kloka grunder och därmed är 
något som bidrar positivt för såväl den enskilda spelaren som den verksamhet hen ansluter till. 
 
P/F 13-18 

Spelare i dessa åldrar som på eget initiativ tar kontakt med AIK kan tas in i mån av plats. 
En prova-på-period kan i dessa fall genomföras för att från såväl spelare som förälder och lag skapa 
sig en uppfattning om huruvida en övergång sker på kloka grunder och därmed är något som bidrar 

positivt för såväl den enskilda spelaren som den verksamhet hen ansluter till. 
 
Scouting och spelarrekrytering (P/F 8-19) 
P/F 8-12  

Här sker ingen aktiv spelarrekrytering, däremot förekommer scouting med syfte att ha koll på 
Stockholmsfotbollen. 
 

P/F 13-15 
AIK bedriver scouting i åldersgrupperna P/F 12-15 samt delger information till spelare/föräldrar 
gällande AIK Ungdomsakademi och den verksamhet klubben har att erbjuda för spelare vars grad av 
motivation överensstämmer med verksamhetens syften och mål. 

 
P/F 16-19 
AIK bedriver scouting och aktiv spelarrekrytering till lagen U16-19 och F17-19. Utöver det bedriver AIK 

i regel inte en rekrytering till andra lag i klubben. 
 
Spelare kan bjudas in till olika AIK-aktiviteter, t ex vanliga träningar med laget, läger och turneringar. 
Vid dessa tillfällen ges en information om AIK:s mål och verksamhetsidé samt syftet med inbjudan, 

som är att skapa en relation mellan AIK och spelaren/föräldrarna, tränare/ledare och förening. Vid 
inbjudan av spelare ska det ske under förutsättning att det sker enligt överenskommelse med 
spelare/föräldrar och förening. 

 
Kontakter med spelarens förening 
AIK:s kontakt med andra föreningar ska alltid vara positiv och ärlig samt ta hänsyn till både spelarens 
och föreningens situation och behov. 

Vid rekrytering av spelare från andra föreningar gäller följande policy: 
 
➢ Information till föreningen  

AIK informerar alltid spelarens förening innan kontakt tas med spelaren. Det innebär att ingen 

spelare från annan förening ska delta i AIK-aktiviteter utan att föreningen är informerad. 
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➢ Tid för övergång 

1. Tidpunkt för övergång är olika i varje enskilt fall och beror på ett flertal olika faktorer. 
2. Spelare där AIK etablerat en kontakt kan vara kvar i den egna föreningen och först i ett 

senare skede gå över till AIK. 

3. Spelare kan även gå över i ett tidigare skede när det bedöms vara fördelaktigt för den 
enskilda spelarens utveckling. 

➢ Tydlig ansvarsfördelning 
Det är endast särskilt utsedda personer som har befogenhet att ta kontakt med spelare, föräldrar 

och förening enligt särskilt utarbetad rekryteringsorganisation. Denna ansvarsfördelning återfinns 
nedan och utarbetas inför varje verksamhetsår av Sportchef AIK Ungdomsfotboll, akademichef 
pojk, resp flick samt chef för barn- och ungdomsverksamheten. 

 

Elitrekrytering 
Rekrytering av spelare till U16, U17, U19 och F17, F19 görs utifrån bevakning av förenings-, distrikts-, 
regions- och landslagsverksamhet. Spelare bjuds in till träningsverksamhet med AIK. Till dessa trupper 
kan det även vara aktuellt med rekrytering av spelare utanför Stockholm. 

 
Kontakter med spelaragenter (P/F 15-19) 
AIK strävar efter att förhållandet till spelaragenter ska präglas av en seriös och ömsesidig respekt. 

AIK:s policy är att agenten kan vara en viktig resurs för junior- och seniorspelare. Beträffande 
ungdomsspelare i pojk- och flicklagen står AIK för motsvarande stöd angående spelarens sportsliga 
och civila karriärplanering. 
 

AIK:s tränare och ledare ska agera enligt följande: 
➢ informera spelare och föräldrar om AIK:s policy 
➢ hänvisa alltid till ungdomsfotbollens akademichef vid kontakt med agent 

 
Rekrytering till seniorlagen 
AIK:s rekrytering av spelare direkt till A-truppen herr och dam behandlas inte i detta dokument.  

 
ANSVAR OCH ORGANISATION 
Organisation och ansvarsfördelning gällande spelarrekrytering ser ut på följande sätt: 

 
Basrekrytering (P/F5-7) 
Knatteskolans ledarorganisation består av samordnande tränare Knatteskolan samt 
åldersgruppansvariga tränare. 

Ansvar 
Samordnande tränare Knatteskolan är ansvarig för inbjudan av spelare, övrig administration samt 
ledarrekrytering. Samordnande tränare Knatteskolan ansvarar för planering, genomförande och 

utvärdering av verksamheten. 
 
 
Spontanrekrytering (P/F5-18) 

När spelare/föräldrar på eget initiativ tar kontakt med AIK genom att fylla i formuläret ”Spel i AIK 
Ungdomsfotboll” hanteras det på följande sätt: 
 
P/F5-7 

I samband med sportråd barn och ungdomsfotboll hanteras listan med sökande enligt policy för 
spontanrekrytering. Därefter hanteras intag av åldersgruppansvariga/samordnande tränare i första 
hand genom att informera eventuella nuvarande föreningar för att därefter bereda plats i befintliga 

lag alternativt starta upp nya lag. 
 
P/F8-12 
När spelare/föräldrar på eget initiativ tar kontakt med AIK genom att fylla i formuläret ”Spel i AIK 

Ungdomsfotboll” hanteras det på följande sätt: 
I samband med sportråd barn och ungdomsfotboll hanteras listan med sökande enligt policy för 
spontanrekrytering. Därefter hanteras intag av åldersgruppansvariga/samordnande tränare i första 
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hand genom att informera eventuella nuvarande föreningar för att därefter bereda plats i befintliga 

lag alternativt starta upp nya lag. I undantagsfall och i de åldrar där verksamheten är uppdelad i 
akademi- och U-lag kan bedömningen göras att spelaren direkt provtränar med annan verksamhet än 
i de befintliga färggrupperna. 

Barn boendes i Solna utan klubbtillhörighet tas in löpande av respektive åldersgruppansvarig. 
 
Ansvar 
Ansvaret för samtliga kontakter med föräldrar och den förening spelaren ämnar att lämna hanteras av 

åldersgruppansvarig/samordnande tränare. 
 
P/F13-16 

AIK arrangerar tryout-veckor (V25, 32 och 44) dit spelare med ambitionen att ta sig in i akademi- och 
U-lag kan anmäla sig. Akademitränarna för dessa åldersgrupper samt målvaktstränare bemannar 
dessa tryout-veckor och gör tillsammans med scout och U-lagstränare bedömningen om utifall vissa 
spelare bedöms lämpliga att provspela i akademi- eller U-lag. 
 

Ansvar 

Ansvaret för samtliga kontakter med föräldrar och den förening spelaren avser lämna görs av ansvarig 
för tryout-veckorna (camper och extraträning). 
 

Spelarrekrytering P/F 15-19 
Scouting av spelare sker bland annat vid matcher i S:t Erikscupen, distriktlagsverksamhet, turneringar 
och sammankomster i Stockholmsområdet samt i vissa fall i övriga landet. 
 

Ansvar  
Organisationen för scouting innebär ett teamarbete där akademichef är ytterst ansvarig inom sitt 
ansvarsområde.  

Följande översiktliga ansvarsfördelning och befogenheter gäller. 
➢ Akademichef ansvarar för förhandlingar med föreningar och agenter samt utarbetande av avtal. 
➢ Chefsscout/akademichef i AIK Ungdomsakademi är övergripande ansvariga för all bevakning av 

spelare och förslag till rekrytering av spelare. Akademichef ansvarar därefter för kontakter med 

spelare/föräldrar, tränare/ledare samt annan förening.  
➢ Samtliga tränare för akademilagen fungerar som resurser i scouting och övrigt rekryteringsarbete. 

Rapporter enligt mall skickas till chefsscout inom ungdomsakademin 

➢ Samordnande målvaktstränare har ansvar för scouting av målvakter. Kontakter med 
spelare/föräldrar, tränare/ledare samt annan förening hanteras av chefsscout i pojk resp 
flickakademin 

 

 
Avtalstecknande 
Det formella ansvaret för tecknande av avtal med annan förening fördelas enligt följande: 

➢ Spelare till AIK Ungdomsakademi: Sportchef Ungdom/Akademichef AIK FF. Vid avtal 
med ekonomiskt åtagande även för AIK Fotboll AB ska avtalet undertecknas även av Klubbdirektör 
AIK Fotboll. 
VD i AIK Fotboll AB. 

➢ Spelare till AIK Fotboll AB U19: Klubbdirektör AIK Fotboll/Sportchef AIK Ungdom.  
 
 
 

AIK Ungdomsfotboll 
DH/LK/JW 181129 
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