
 
 

 

 

Rekrytering 
Spelare 
Täby FK ska vara den ledande föreningen i Norrort dit fotbollsspelare vänder sig för att få 
den bästa fotbollsutbildningen. Vi verkar framförallt i Täby och våra spelare ska ha en lokal 
koppling, antingen till vår egen kommun eller till andra delar av Norrort.  

Täby FK ska ta emot alla fotbollsspelare under förutsättning att man kan tillgodose 
lokaler/planer samt tränare för den aktuella åldersgruppen. Innan en övergång till Täby FK 
kan ske ska spelarens förening alltid kontaktas. Vår ambition är att aldrig flytta på en spelare 
som får en likvärdig utbildning i sin befintliga förening. 
Spelarövergång/rekrytering hanteras alltid av föreningsansvarig för respektive block, 
aldrig av den individuelle ledaren. Tidpunkt för övergång är unik och anpassas för varje 
individuellt fall, men ambitionen är att alla övergångar helst sker mellan säsonger eller under 
sommaruppehållet. Varje övergång under säsong sker i stort samförstånd med spelarens 
förening. 
 
All rekrytering görs med en ambition om långsiktighet i samarbetet mellan Täby FK, spelaren 
samt den andra föreningen. 

Under november månad erbjuder vi även intresserade spelare att komma på prov-träningar 
för att bekanta sig med vår verksamhet. 

I alla typer av kontakter med spelare och föreningar förklarar vi vår modell och hur vi jobbar. 

TFK rekryterar på tre olika sätt, bas, spontan, talangrekrytering. 

Basrekrytering (P/F 5-6 år)  
Täby FK tar kontakt via brev som skickas ut till alla barn i Södra Täby samt genom att vara ute 
och informera på förskolor och skolor i området. 
Med denna uppstart lägger vi vår grund för den verksamhet vars ambition är att skapa en 
meningsfull fritidssysselsättning genom fotbollen och vara grund för framtida 5,7-,9- och 11-
mannalag. 

Spontanrekrytering (P/F 5-19 år) 
Sker när barn och ungdomar på eget initiativ tar kontakt med Täby FK.  

Vid varje lämpligt tillfälle/aktivitet presenterar vi vår verksamhet för spelare i Täby för att 
informera om den fotbollsutbildning som Täby FK erbjuder våra spelare. Vi följer spelare och 
lag i Täby för att skapa oss en uppfattning om utbildningsnivån i vår närmiljö. 

Talangrekrytering (P/F 15-19 år) 
I dessa åldrar rekryterar Täby FK aktivt spelare till vår verksamhet. Våra rekryteringar föregås 
av noggrann scouting, kontakt med både spelaren och dennes nuvarande förening. 
Spelarens nuvarande förening ska kontaktas i samband med kontakt med spelaren. 


