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Ønsker, forutsetninger og målsettinger
Gresvik IF ønsker å rekruttere flest mulig til sine aktiviteter. En tidlig og aktiv rekruttering vil også gjøre klubben
synlig i nærområdene noe som er positivt for klubbens omdømme og sosiale profil.
Våre rekrutteringsansvarlige (i alle ledd) må på plass med noen ildsjeler, som virkelig brenner for sin oppgave.
Samtidig må hovedstyret, gruppestyrene og deres mange underlagte, virkelig vise at dette vil vi. Først da kan vi
si at våre målsettinger om å være “KLUBBEN DER ALLE SKAL TRIVES” kunne bli vår merkevare. Alt er oppnåelig
bare vi alle mener å ville noe sterkt nok, men det vil kreve noe av oss alle, både på kort og lang sikt.
Vi er av den oppfatning at barn bør begynne med aktiviteter som fremmer motorisk og koordinasjonsfremmende utvikling i tidlig alder. Vi har derfor en målsetting om å legge til rette for at flest mulige barn i
nærmiljøene på Gressvik kan tilbys et aktivitetstilbud allerede fra 5 års alderen.
Gresvik IF ønsker også å aktivt rekruttere medlemmer til sine øvrige avdelinger.
For barn er lek, trivsel og trygghet nøkkelord. En med rollen rekrutteringsansvarlig vil sørge for at det er
tilstrekkelig antall aktivitetsledere tilgjengelige for de forskjellige aktivitetene. Det skal til enhver tid være minst
en utdannet aktivitetsleder tilstede på treningsfeltet med gyldig politiattest.
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Rekruttering til basistrening, barnefotball og barnehåndball 5 – 10 år
Barneidrettsgruppa i Gresvik IF skal aktivt søke å rekruttere og nå alle barn som begynner i 1. klasse på Rød,
Slevik og Hurrød skole. Denne aldersgruppen defineres som utøvere og vil inngå i et definert lag underlagt
Gresvik IF med organisert trening og aktivitetsturneringer iht fotballens og håndballens terminlister.
Invitasjoner distribueres til barneskolene i Gressvik-området senest ved skolestart.

Rekrutteringsansvarlig
Daglig leder (DL) er foreningens «hovedrekrutteringsansvarlige». DL har i samarbeid med avdelingene, ansvaret
for at rekrutteringsplanen følges og at rekrutteringsaktiviteter blir iverksatt etter denne plan. DL støtter også
avdelingene i rekrutteringsarbeidet der hvor dette er naturlig.
Ved hver avdeling er det en rekrutteringsansvarlig.

Rekrutteringsansvarlig Gresvik IF - Daglig leder
Rekrutteringsansvarlig Rekrutteringsansvarlig Rekrutteringsansvarlig
Barneidrettsgruppa
Fotballavdelingen
Håndballavdelingen

Barneidrettsgruppa
Styret i Barneidrettsgruppa har ansvaret for rekrutteringen til egen gruppe etter denne plan.
o
o

BIG styret oppdaterer og utvikler rekrutteringsplanen for barn fra og med 5 år i vårt nærområde.
BIG styret rekrutterer nye trenere og ledere til BIG.

Den rekrutteringsansvarlige i BIG har følgende oppgaver:
o Sørge for at BIG distribuerer materiell til barnehager hvert år.
 Oppstart etter høstens barnehageopptak. 1 time per uke.
o Sørge for trykk og informasjonsmateriell som brukes til dette.
 Ansvar for at informasjon, trykksaker og menneskelige ressurser
gjøres tilgjengelig iht rekrutteringsplan
Fotballavdelingen
Styret i fotballavdelingen har ansvaret for rekrutteringen til egen avdeling etter denne plan.
o

Fotballstyret rekrutterer nye trenere og ledere til fotballavdelingen

Den rekrutteringsansvarlige i fotballavdelingen har følgende oppgaver:
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I samarbeid med BIG motivere og legge til rette for overgang til fotballavdelingen
Rekruttere nye spillere til fotballavdelingen

Håndballavdelingen
Styret i håndballavdelingen har ansvaret for rekrutteringen til egen avdeling etter denne plan.
o

Håndballstyret rekrutterer nye trenere og ledere til håndballavdelingen.

Den rekrutteringsansvarlige i håndballavdelingen har følgende oppgaver:
o I samarbeid med BIG motivere og legge til rette for overgang til håndballavdelingen.
o Rekruttere nye spillere til håndballavdelingen
Sykkelgruppa
Sykkelgruppa skal gi et tilbud til ungdom som ønsker å sykle på stier.

Plan for rekruttering av fotballjenter og håndballgutter
Gresvik IF ønsker å få med flest mulig jenter til fotballen og flest mulig gutter til håndballen.
Vi må derfor fokusere på rekrutteringsprosessen for disse kategoriene og jobbe for at disse får egne trenere og
treningsopplegg.

Rekruttering av flerkulturelle medlemmer
Gresvik IF skal samarbeide med Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune om prosjekt «Aktiv Fritid».
Prosjektet søker å integrere barn og familier i lokale aktiviteter som fotball og håndball. Gresvik IF skal være en
positiv samfunnsaktør og være positive til å bidra i slike og liknende aktiviteter.
De rekrutteringsansvarlige vil naturlig følge opp og koordinere disse aktivitetene med aktuelle instanser og
klubbens ledelse ved behov.

Rekruttering av trenere
Tradisjonelt rekrutteres trenere fra foreldregruppene. Dette er en løsning Gresvik IF må
fortsette med. Rekrutteringsansvarlig må følge opp foreldre og identifisere potensielle
trenerkandidater og koordinere videre oppfølgning og formell utdanning med
avdelingsstyrene. Det skal orienteres om hvilke utdanningsmuligheter som tilbys og
forventes at disse gjennomfører.

Rekruttering av klubbdommere
Gresvik IF tilbyr og oppfordrer alle klubbens spillere i Gutter 15 og Jenter 15 å gjennomføre
klubbdommerkurs i den hensikt at de skal bidra som dommere i barnefotball/ håndball.
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Rekruttering av kretsdommere
Gresvik IF skal aktivt søke å rekruttere spillere fra klubbdommergruppen. Spillere i ungdomsfotballen og
håndballen som slutter skal få tilbud og informasjon om å gjennomføre dommerkurs i krets regi.

Rekruttering av flere tillitsvalgte og frivillige
Det er en forutsetning for våre aktiviteter at vi på de yngre nivåene har foreldre og pårørende
som stiller opp for sine barn.
Gresvik IF skal gjennom innmeldingsblanketten finne fram til disse voksne som er villige til å
bidra i både det sportslige og det administrative i foreningen.
Følgende spørsmål til foreldre/foresatte er lagt inn i innmeldingsblanketten:

På treningsfeltet
Økonomisk
Administrativt
Rundt laget
Nettsider/sosiale medier
Annet (spesifiser)

Når du melder ditt barn inn i Gresvik IF må du påregne å måtte hjelpe til på diverse
aktiviteter.
Hva kunne du som foresatt tenke deg å bidra med rundt ditt barns lag eller for foreningen
generelt? Sett kryss.
Hvis det er andre ting enn de som er nevnt som du kunne tenke deg å bidra med i
klubben, setter vi pris på å få vite det. Skriv på baksiden. Svarene er ikke bindende.

Svarene følges opp av foreningens ledelse, de rekrutteringsansvarlige, gruppestyrene og valgkomiteen.
Sosial samling
Spesielt for våre godt voksne medlemmer har det i flere år vært gjennomført en uformell samling på
klubbhuset én torsdag i måneden. Dette tiltaket som samler mange av våre «seniorer», er først og fremst et
sosialt tiltak, men kan også være et rekrutteringstiltak, da vi tror at mange av våre eldre medlemmer fortsatt
har både tid og motivasjon til å gjøre en jobb for Gresvik IF. Det er viktig at vi klarer å fange opp signaler fra
disse.

Hovedstyret i Gresvik IF
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