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REKRUTTERINGSPLAN 

Rekruteringsansvarlig 

 

Det er sportslig leder (SL) som er ansvarlig som er rekruteringsansvarlig i Kløfta IL Fotball. 

SL skal samarbeide med deltagere i sportslig utvalg (SU) under forberedelsene og 

gjennomføringen av oppstartstrening/oppstartsmøte og opplæring/oppfølgning av trenere, 

lagledere, foreldre og spillere. Klubben har i en del år hatt en egen rekruteringskveld samt at 

vi har tilbudt Tine fotballskole som et fast opplegg for rekrutering av nye lag.  

Vi har et fast opplegg på gjennomføring hvor A-laget spillere har vært ansvarlige for den 

praktiske gjennomføringen av treningen og samtidig avholdes det informasjonsmøte til de 

foresatte. 

 

Rekruteringsområdet 

 

Kløfta IL rekrutterer i all hovedsak medlemmer fra følgende skoler; 

 

• Bakke barneskole 

• Åreppen Barneskole 

• Alle Barnehager på Kløfta 
 

Det er fra disse to skolene vi ønsker å rekruttere nye medlemmer fra. 

Barn fra andre områder som Borgen ol. er også velkomne som medlemmer i Kløfta IL 

Fotball om ikke disse har egne lag i de aktuelle årsklassene, men Kløfta IL Fotball skal ikke 

drive aktiv rekrutering utenfor sitt hovedområdet. Erfaringsmessig kommer det ca. 30 nye 

gutter og 10 nye jenter i forbindelse med skoleoppstart. 

 

 

Prosess for rekrutering – Oppstart av nye lag 

 

I hovedsak består rekrutteringsprosessen og oppstart nye lag av følgende aktivitet: 

   

1. Planlegge av gjennomføring av rekruteringskveld. 
 
SL. Fastsetter dager for gjennomføring/Gjennomføringsmøte med A-Lag spillere før 



 
 

4
 

sommeren, samt fordeler ut oppgaver til gjennomføringen. 
Ansvarlig; SL sammen med A-lags representant. 
 

2. Informasjon ut til potensielle nye medlemmer. 
 
Informasjon og påmelding til rekruteringsmøte blir formidlet via klubbens hjemmeside, 
klubbens Facebook sider og som ranselpost lar dette seg gjøre lenger? med 
informasjon om idrettslaget. 
Ansvarlig; Administrasjon/nestleder/leder. 
 
 
 

3. Gjennomføring av Rekruteringskvelden. 
 

Rekruteringskvelden gjennomføres med hjelp av A-lag spillere og spillere fra 

ungdomsfotballen. Hovedmålsettingen er at nye spillere skal få en fin opplevelse og 

at «fotball er GØY». Treningene skal være enkle med litt oppvarming, noen enkle 

øvelser og mye smålagspill. 

Ansvarlig; A-lags representant sammen med SU. 

 

4. Foreldremøte med informasjon, laginndeling +++ 
 
Foreldre møte holdes samtidig som treningen gjennomføres. 
Spillere og foresatte tas imot i fellesskap og avstemmes mot deltager listen. 
Spillere tas med i fellesskap ut på feltet av trenerne, mens foresatte tas med inn til et 
informasjonsmøte.  
Alle nye lag får utlevert en trener som «fadder». 
På dette møte har vi utarbeidet en fast agenda på hva møtet skal inneholde; 
 

• Informasjon om Idrettslaget og Fotball avdelingen, kontakt punkt og 
organisasjonsmodellen. 

• Rekrutering av støtteapparat rundt nye lag. Min. 2 trenere, 1 lagleder pr lag.  

• Presentasjon av sportsplan, trening/kamp modellen, klubbhåndbok ol. 

• Fair play gjennomgang, kamp vert rollen med oppgaver +++. 

• Informasjon om treningsøkta.no og klubbens egen øvelses bank. 

• Oppfordre til detagelse i NFF`s utdanningsstige. 

• Fordeling av treningstider vinter/vår. De første 2 årene får de treningstid inne på 
vinteren. 

• Utlevering av utstyr til lagene. 
Ansvarlig; SL sammen med SU 

 

5. Felles trening for alle spillere 
 

På første oppsatte treningsdag avholdes felles trening som alle inviteres til. 

Lagene deles inn og «faddertrener» gjennomfører første trening sammen med 

lagenes trenere. Mål for denne økten er at trenerne skal oppleve hvordan Kløfta IL 
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Fotball ønsker at treninger skal gjennomføres. 

Ansvarlige; Trenere, «lagets trenere og trener «Faddere». 

 

6. Ordinære treninger 
 
Treninger starter i følge av oppsatte treningstider.  

Trenere følges opp de 2-3 første ganger av «fadderne», ved behov. Dette avtales 

mellom trenerne. 

Ansvarlig; Lagtrenere 

 


