Oppdatert 01.01.2021

VBK Hospiteringsavtale 2021
Spiller:

Født:

Avtaledato:

Lag

Spillers lag (årstall)
(eks: 2003)

Hospiterende lag (årstall)
(eks: 2002)

Hovedtrener

(eks: Per Persson)

(eks: Ola Nordmann)

Hospiteringsavtale
Treninger (dager)

Spillers lag (årstall)
(eks: man, ons, søn)

Hospiterende lag (årstall)
(eks: tirs, tors)

Kamper (antall)

(eks: alle kamper for lag 1)

(eks: kamp annenhver uke)

Turnering / Cup

(eks: deltar på alle turneringer)

(eks: etter nærmere avtale)

Hospiteringsavtalen innebærer:
 Ingen skal hospitere uten gyldig, signert avtale.
 All kommunikajon skal skje mellom hovedtrenere.
o Spiller skal ikke spør om å få delta ekstra, det skal avtales mellom hovedtrenere.
o Det er viktig at de som er ansvarlig for hospiteringsordningen har god styring på spillerens
totalbelastning for treninger og kamper.
 Hovedtrener på spillers lag, sammen med spillerutvikler, styrer hvem som skal hospitere ett lag opp.
o Krav om treningsoppmøte, holdninger, innsats og vilje bør stå sentralt i vurderingen.
o Dersom det skal hospiteres mer enn ett alderstrinn opp og ved bytting av lag skal dette behandles av
sportslig leder i samarbeid med spillerutvikler
Krav til spiller og foresatte:
 Spiller skal kun delta på aktiviteter på hospiterende lag i henhold til denne hospiteringsavtalen.
 Foresatte skal ikke styre hospiteringen, den skal gjennomføres etter avtalen mellom lagene som foresatte skal
signere på forhånd.
 Hospitering skal ikke gå på bekostning av eget lags aktiviteter.
o Spiller skal ikke droppe treninger / kamper på eget lag dersom belastning med hospitering blir for stor.
 Forfall meldes til hovedtrenere.
 Spilleren skal følge de forpliktelser som medfører som fullverdig medlem av begge lag.
 Deltagelse for spiller og foresatte på generelle dugnader gjelder kun tilhørende lag.
 Ved deltakelse på cuper / turneringer for hospiterende lag gjelder samme krav til dugnad / egenandel som
resten av laget.
Endring av hospiteringsavtalen:
 Dersom gjeldende faktorer for hospitering ikke oppfylles vil ordningen opphøre
Avtalen

Godkjennes av

Evalueres (dato)

Avsluttes (dato)

Spiller*

(signatur)

Foresatte*

(signatur)

(eks: før sesong, til
sommeren, etter Xantall måneder)

(eks: til sommeren, etter
sesongen, etter X-antall
måneder)

Hovedtrener Årstrinnslag*

(signatur)

Hovedtrener Hospiterende lag*

(signatur)

*Må signere
Sendes daglig leder på dagligleder@vardeneset-bk.no eller leveres på kontoret.
Hospiteringsavtalen er IKKE gyldig før den er overlevert daglig leder.
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