
  

        

 

   REKRUTTERINGSPLAN 

 SKJOLD IL 

 
 



1. INNLEDNING.  

Rekrutteringsarbeid er en av de viktigste aktivitetene klubben utfører. Denne 
planen er utarbeidet for å sikre kontinuitet i arbeidet og unngå store frafall i 
årgangene. Planen inneholder beskrivelser for hvordan nye årskull med spillere 
rekrutteres og hvordan de blir tatt imot og gitt et likeverdig tilbud. 
Foreldrerekrutteringen er like viktig som spillerrekrutteringen, får vi ikke med oss 
foreldrene klarer vi ikke å drive klubben. Klubben er avhengig av at foreldrene 
bidrar i driften av klubben. Driften av klubben er basert på frivillig innsats av 
foreldrene.  

 

2. SPILLERREKRUTTERING.  

Skjold IL fotballavdelingen driver med barnefotball fra 6 – 12 år. Vårt 
rekrutteringsområde er primært Grinde og Skjoldastraumen Skolekrets. 
Rekrutteringen av nye spillere foregår primært ved annonsering til disse 
skolekretsene, og gjennom all-idretten til Skjold IL. Kamper starter høsten de 
begynner på skolen. Klubben ønsker å dele i jente/gutte lag så tidlig som mulig, da 
vi ser at det er med på å øke andel jenter. Målet vårt er at jentene får spille i egne 
jentepuljer fra de er 7 år.  

 

3. MOTTAGELSE AV NYE SPILLERE.  

Fotballavdelingen har en egen rekrutteringsansvarlig som har ansvaret for å ta 
imot nye spillere og informere foreldrene om klubbens tilbud. Foreldrene blir 
innkalt til et oppstartsmøte der de blir informert om klubbens visjon, 
verdigrunnlag og overordna målsetting. Det blir også informert om hva som er 
forventet av foreldrene. Klubben har utarbeidet en egen velkomstinfo med all 
nødvendig informasjon fra klubben samt NFF foreldrevettregler.  

 

 



4. FORELDREREKRUTTERING.  

Foreldrerekruttering er et viktig punkt i arbeidet med rekrutering av nye spillere. 
«Ingen foreldre, ingen klubb». Viktig at foreldre er med å se barna spiller, samt at 
det også er en fin måte og bli kjent med andre foreldre. Foreldrene må vite at det 
er de som er med å drive klubben. Det koster penger å drive et idrettslag, derfor 
må det også informeres om hva pengene som betales inn i form av 
medlemsavgifter går til. Drift av anlegg, drakter, baller osv. Klubben får støtte fra 
noen samarbeidspartnere. Resten må skaffes gjennom å gjøre oppgaver som 
skaffer penger både til laget og klubben. Vi har 2 typer betalinger: 
Medlemskontingent – for å være medlem i klubben. Treningsavgift – for drift av 
anlegg, utstyr, forsikring, påmeldingsavgifter serie/cup og avslutning. I tillegg er 
klubben avhengig av loddsalg og annet innsats av form av dugnad. 

 

5. Aksjonsplan fra rekrutering til å etablere lag 

Nr: Aksjon: Ansvar: 
1 Informasjonsmøte om fotballen i Skjold IL på avslutnings 

dag i all-idrett. 
Rekruteringsansvarlig 

2 Levere ut infoskriv første skoledag for alle 6.åringene på 
Grinde og Skjoldastraumen skole om oppstart 
fotballtrening 

Rekruteringsansvarlig 

3 Planlegge oppstart fotballtrening uken etter første 
skoledag 

Rekruteringsansvarlig/ 
Trenerveileder 

4 Trenerveileder trener laget den første dagen. Trenerveileder 
5 Samle foreldrene til informasjonsmøte under første 

trening med kort introduksjon om klubben. Informer at vi 
er en kvalitetsklubb, og krever at en trener pr.lag deltar 
på barnefotballkvelden, og en trener pr.årskull deltar på 
ett delkurs i grasrottreneren. Informer at klubben legger 
til rette for alt dette. Rekrutter foreldre til lagleder/trener.  

Rekruteringsansvarlig. 

6 Etablere lag med navn på spillere og lagleder/trener 
som leveres til daglig leder. 

Rekruteringsansvarlig 

7 Del ut rollebeskrivelse til trener/lagleder i barnefotballen. Rekruteringsansvarlig 

8 Videre drift av etablerte lag Trener/lagleder 
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