
 

 

 

 

 

 

 

        REKRUTTERINGSPLAN 
 

 

 

 



REVISJONSHISTORIKK: 

Revisjonsnr. Endring: Vedtatt dato: Vedtatt av: 

0 Ny.  23.10.2018 Hovedstyret 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  



 
3 

REKRUTTERINGSARBEIDET 
 

Rekrutteringsarbeidet er kanskje en av de viktigste aktivitetene en klubb utfører. 

For å sikre kontinuitet i sitt arbeid og unngå at årganger faller bort, er det vesentlig at klubben 

har en beskrivelse av hvordan dette burde gjennomføres.  

Foreldrerekruttering er like viktig som spillerekruttering, får vi ikke med oss foreldre klarer i 

ikke å drive klubben. Derfor er det vår oppgave å få de til å føle seg velkommen og i varetatt. 

Gossen idrettslag gir barn og ungdom fra 6 års alderen tilbud om fotball, håndball og 

idrettsskole.  

Klubbens sportslige leder, leder i hver undergruppe og rekrutteringsansvarlig bør være 

ansvarlig for planlegging og gjennomføring av oppstart for seksåringer (jenter og gutter). 

Fotball: Dette bør skje i perioden august-desember året før sesongstart. 

Håndball og idrettsskole: Dette bør skje i perioden mars-mai. 

Planlegg innsalg (ansvarsfordeling), organisering og gjennomføring i lang tid før foreldremøte. 

Vårt rekrutteringsområde vil være rettet mot Barnebo barnehage og Gossen Barne- og 

ungdomsskole. 

 

For å selge inn og bekjentgjøre oppstarten av nye medlemmer, må klubben bruke alle mulige 

''kanaler'' for å informere foresatte og barn 

-Klubbens hjemmeside 

-Klubbens Facebook side 

-Email 

-Info skriv til barnehage og skole 

-Plakater i barnehage, skole og ved klubbens anlegg 

Innkalling til oppstartsmøte bør for fotball skje i november/desember og ledes av sportslig 

leder, leder for undergruppene og rekrutteringsansvarlig. For håndball og idrettsskole bør 

dette skje i august. 
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PROGRAM FOR FORELDREMØTE: 
-Presentasjon av klubben og verdigrunnlag 

-Helt sentralt å selge inn klubben best mulig 

-Hva kan klubben tilby og hvordan drives klubben? 

 

Her er det viktig å få frem forståelsen av frivillighet som helt sentral for å legge til rette for 

aktivitet.  

Foreldrerekruttering er et viktig punkt i arbeidet av rekruttering av nye spillere (ingen foreldre 

ingen klubb). 

Viktig at foreldre er med å se barna spille, samt at det også er en fin måte å bli kjent med 

andre foreldre.  

Foreldrene må vite at det er de som er med på å i drive klubben. 

Det koster penger å drive et idrettslag, derfor må det også informeres om hva pengene som 

betales inn i form av medlemsavgift går til. Drift av bane, drakter, baller osv. 

Klubben får støtte fra noen samarbeidspartnere. Resten må skaffes gjennom oppgaver som 

skaffer penger til laget.  

 

HVA KREVER KLUBBEN? 
-Alle kan bidra med noe 

-Viktig at alle foreldre føler seg velkommen til å bidra og at alle bør bidra 

-Desto flere foreldre som kommer inn i en rolle rundt laget, desto større er sjansen for at 

årstrinnet vil lykkes med å skape et godt og trygt miljø. 

-Klubben er sjef, litt om sportsplanen til GIL 

-Rekruttering av foreldre til roller i laget 

-Registrer derfor alle nye foresatte som ønsker å bidra rundt laget; 

Rolle, fullt navn, adresse, nummer, e-post og kompetanse 

-Presenter klubbens plan for kompetanse heving og kurs for alle nye trenere 
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Skal man lykke med oppstarten er det helt avgjørende at ny etablerte lag, både for jenter og 

gutter blir fulgt opp tett de 5-6 første treningene. 

Rekrutteringsansvarlig i klubben har et spesielt ansvar for at de nye trenerteamene rundt 6-

åringene får gode rammer og forutsetninger for å lykkes med organisering og gjennomføring 

av de første treningene. Lykkes klubben med å gi lagene en god start, er mye av det viktigste 

grunnlaget for idrettsglede de neste årene allerede lagt 

 


