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GENTLEMAN´S AGREEMENT
Denne avtale er en Norsk versjon av Västgötamodellen som er innført i
Västergötlands ishockeyforbund i Sverige og skal ikke tolkes av advokater. 
Avtalen skal forsøke å eliminere dagens problemer som relateres til spiller-
overganger. Oversettelsen kan inneholde feil og mangler, men intensjonen
er forstått av alle ledere som har signert avtalen. 
Avtalen har ingen annen juridisk forpliktelse enn at den spiller, forelder,
forening eller leder som velger å ikke følge avtalens intensjon, ikke lengre
skal kunne kalle seg en Gentleman.

Vedtatte kjøreregler ved spilleroverganger 
for barne- og ungdomsishockey (U8 – U16) 

for Oslo og Akershus Ishockeykrets

Kortversjon
1. Hver klubb er ansvarlig for at denne avtalen kommuniseres

til ledere, spillere og foreldre.

2. Hvis en klubb blir kontaktet av en spiller / forelder fra et
annet område skal klubben henvise til den opprinnelige
klubben.

3. Spilleroverganger i barne- og ungdomsishockey (U8-U16)
kan ikke skje etter 1. august i inneværende sesong, med
mindre det foreligger spesielle grunner.

4. Ingen spiller, leder eller forelder skal kontakte en annen.
klubb i en overgangssak uten først å ha vært i kontakt med
nåværende klubb. Hvisen klubb blir kontaktet av en spiller
eller en forelder i et overgangsforhold, skal klubben ikke
godta det. Klubben skal henvise spilleren / foreldre om å
kontakte gjeldende klubb for å løse eventuelle problemer.



Gentlemans Agreement mellom klubbene i 
Barne- og ungdomsishockey (U-8/U-16)

• Ingen spiller, leder eller foreldre skal kontakte en annen
   klubb når det gjelder spillerovergang uten først å ta kon-
   takt med nåværende klubbs rekrutteringsansvarlig.
   Om en klubb blir kontaktet av en spiller eller foreldre i en
   overgangssak skal klubben ikke akseptere overgangen.
   Klubben skal be spilleren eller foreldrene ta kontakt med
   nåværende klubb for å løse eventuelle problem. Hvis
   problemene ikke blir løst skal rekrutteringsansvarlig kon
   takte spillerens nåværende klubbs rekrutteringsansvarlig
   for å finne en fungerende løsning.

• Rekruttering skjer fortrinnsvis til den klubben som har sitt
   nedslagsfelt der barnet bor. 
   Tanken er at alle barn starter å spille ishockey i den
   klubben som er i nærområdet der barnet bor.

• Hvis en klubb blir kontaktet av en spiller/forelder fra et
   annet område skal klubben henvise til den rette klubben.
   Alle klubber skal ha en person som er ansvarlig for re-
   kruttering.

• Klubbene er ansvarlig for rekruttering. Kretsen/Regionen
   koordinerer et felles nettverk mellom klubbenes re-
   krutteringsansvarlige som samordner for erfaringsutveks-
   ling.
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• Spilleroverganger krever dialog mellom klubbene – spiller-
   overganger i barne- og ungdomshockey (U8-U16) kan ikke
   skje etter 1. august i aktuell sesong uten særlig grunn.

•  Avgjørelse om det foreligger spesielle grunner skal avgjøres
   av klubbens ishockeykrets/region.

•  Ingen klubber skal aktivt verve spillere innenfor U8 – U16
   gjennom å ta kontakt med spillere eller foreldre i andre
   klubber. 
   Alle klubber har ansvar for å informere om denne
   Gentlemans Agreement til ledere, spillere og foreldre.

Erfaringer fra Sverige med en slik avtale

Flere lag i aldersbestemte klasser.
Jevnere kamper.

For hver overgang, slutter 3 spillere.


