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REKRUTTERINGSARBEIDET 
 

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

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

har en plan for hvordan dette skal gjennomføres. 

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

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 tilbud om Intro ball fra januar det året de fyller 6 år. Fra 
1. klasse har de tilbud om fotball, håndball og allidrett.  

Daglig leder, ledere i hver undergruppe og rekrutteringsansvarlig er ansvarlig for planlegging 
og gjennomføring. 

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

ungdomsskole. 

For å informere barn, foreldre og foresatt om oppstarten skal det brukes ulike kanaler for å nå 

flest mulig: 

-Klubbens hjemmeside. 

-Kubbens facebook side. 

-Info skriv til barnehage og skole. 

PROGRAM FOR FORELDREMØTE: 
-Presentasjon av klubben og verdigrunnlag. 

-Fokusområder (kvalitetsklubb, sportsplan, klubbhåndbok, økonomi, vedlikeholds - og 
investeringsplan, betalingsordninger) 

-Registrere foreldre/ foresatte. 

-Alle kan bidra med noe. 

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

trinnet vil lykkes med å skape et godt og trygt miljø. 
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HVA KAN KLUBBEN TILBY? 
-Kurs og kompetanseheving for alle nye trenere. 

-Perm med forslag til øvelser i fotball og håndball samt ulike leker/oppvarmingsøvelser. 

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 

 


