POLITIK FOR OP/NEDRYKNING AF UNGDOMSSPILLERE
Som udgangspunkt spiller ungdomsspillere sammen med spillere fra den årgang, de er
født i. Det er vores klare overbevisning, at de under de rigtige forhold vil udvikle sig bedst
med jævnaldrende venner både på og uden for banen. Der kan dog være forhold, der gør,
at en spiller/forældre/klubben ønsker, at en ungdomsspiller skal spille med en anden
årgang. Ønskes der oprykning/nedrykning, sker det ved at sende en mail til
bfcfloorballclub@gmail.com, hvorefter Ungdomsudvalget behandler forespørgslen.
En spiller deltager, som udgangspunkt kun i træningen og kampe for ét hold. Fravigelse
herfra kan kun ske, hvis principperne i denne politik er fulgt.
Der sker som udgangspunkt ikke op/nedrykning af spillere inden U11. Spillere kan dog
deltage i træningen med en ældre/yngre årgang, hvis trænerne er enige om det. Mangler
der spillere på det ældre/yngre hold til kamp, kan spillere fra det ældre/yngre hold spille
kampene.
Op/nedrykning og udvikling af unge spillere:
▪ En spiller kan kun rykkes op eller ned, hvis bestyrelsen, forældre, ungdomsudvalget,
trænere og selvfølgelig spilleren selv er enige om det.
▪ Rykkes en spiller op, er det et krav, at spilleren kan gå direkte ind på holdet og bidrage
positivt.
▪ Ved nedrykning skal der søges dispensation til deltagelse i stævner/turneringer.
▪ Der skal ligge en dispensation til oprykning/nedrykning hos
ungdomsudvalget/bestyrelsen.
▪ Dispensation til nedrykning skal ligeledes godkendes af Floorball Danmark via
Ungdomsudvalget.
▪

Nogle af de situationer, hvor der kan ske op/nedrykning er:
▪

▪
▪
▪

En spiller ønsker at spille med en årgang under/over pga. af spilleren går i
klasse mm. med årgangen. Pågældende spiller må ikke være
”kampafgørende” i årgangen under.
En spiller kan rykkes op, fordi spillerens udvikling stopper på nuværende
niveau.
En spiller kan rykkes op, når trænerne kan se, at der er for lidt udfordring for
den enkelte spiller.
Hvis en spiller ikke fungerer på et hold enten pga. samarbejde med træner
eller generel mistrivsel på holdet.

