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Rekruttering fotball
Plan
Gresvik IF har i sin rekrutteringsplan en plan om å rekruttere barn, sammen med sine foreldre, til et
lavterskel aktivitetstilbud allerede i barnehagealder (fra og med 4 år). Vi ønsker å legge til rette for
at flest mulige barn i nærmiljøene på Gressvik kan tilbys dette tilbudet.
Vi er sikre på at det er viktig at barn i tidlig alder begynner med aktiviteter som fremmer motorisk
og koordinasjonsfremmende utvikling.
En tidlig og aktiv rekruttering vil også gjøre klubben synlig i nærområdene noe som er positivt for
klubbens omdømme og sosiale profil. Aktivitetene «LEK MED BALL», «GØY MED FOTBALL» og «GØY
MED HÅNDBALL» er ikke en del av lagsstrukturen i Gresvik IF. Medlemskap er gratis og det
arrangeres ikke kamper, konkurranser eller liknende på dette nivået.
Lek, trivsel og trygghet er nøkkelord. Barneidrettsgruppa (BIG) vil oppnevne en med rollen
rekrutteringsansvarlig som vil sørge for at det er et tilstrekkelig antall aktivitetsledere tilgjengelige
for de forskjellige aktivitetene.
Det skal til enhver tid være minst en utdannet aktivitetsleder tilstede på treningsfeltet med gyldig
politiattest.
Det vises til komplett rekrutteringsplan for Gresvik IF under Klubbhåndboka del 1 Rekrutteringsplan.
Minst like viktig som å rekruttere nye medlemmer er å gjøre det som er mulig for å beholde de
som allerede er fotballspillere.
Husk vår visjon – KLUBBEN DER ALLE SKAL TRIVES. Klarer vi det er det stor sannsynlighet
for at de fortsetter å spille fotball i Gresvik IF.

Rekrutteringsansvarlig
Den rekrutteringsansvarlige har, i samarbeid med daglig leder, ansvaret for at rekrutteringsplanen
følges og at rekrutteringsaktiviteter blir iverksatt.
Den rekrutteringsansvarlige har følgende ansvar og oppgaver:
o

Organisere og planlegge aktivitet «LEK MED BALL».

o

Distribuere invitasjonsmateriell til barnehager innen 01.05 hvert år.


1

Oppstart etter høstens barnehageopptak. 1 time per uke.
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Ansvar for trykk og informasjonsmateriell som brukes til dette.


Ansvar for at informasjon, trykksaker og menneskelige ressurser gjøres tilgjengelig iht
rekrutteringsplan

o

Oppdatere og utvikle rekrutteringsplanen for barn i aldersgruppen 4 – 6 år i vårt nærområde.

Rekruttering av barn 4-5 år – LEK MED BALL
For barn i alderen 4 til 5 år inneværende år - med foreldre/pårørende.
Barneidrettsgruppa/Gresvik IF skal invitere barn som fyller 4 år inneværende år sammen med
foreldre/pårørende, fra alle lokale barnehager til ca. 1,5 times aktivitet pr uke med baller av
forskjellige typer.
«LEK MED BALL» skal være startet opp senest innen 01.09. hvert år og uteaktiviteten avsluttes innen
01.11. avhengig av værforhold. Vi vil søke å gjennomføre «LEK MED BALL» inne gjennom vinteren
dersom vi får tilstrekkelige halltider.
«LEK MED BALL» er tilgjengelig for alle fra 4 år til og med 5 år. Deretter vil de som ønsker det bli
flyttet opp i barneidrettsgruppen, med noe mer organisert trening innen basistrening, fotball og
håndball.
Invitasjoner (vedlegg 1)1 distribueres til alle barnehager i Gressvik-området senest innen 01.05 hvert
år. Vi trenger et visst antall påmeldte for å kunne gjennomføre dette tilbudet.

Rekruttering til basistrening og barnefotball 6 – 10 år
Barneidrettsgruppa i Gresvik IF skal aktivt søke å rekruttere og nå alle barn som begynner i 1. klasse
på Rød, Hurrød og Slevik skole. Denne aldersgruppen vil defineres som spillere og inngå i et definert
lag underlagt Gresvik IF med organisert trening og aktivitetsturneringer iht fotballens terminlister.
Invitasjoner (vedlegg 22) distribueres til barneskolene i Gressvik-området senest innen 15.08 hvert
år.
Vi kaller denne aktiviteten «GØY MED FOTBALL».

Plan for rekruttering av jenter
Gresvik IF ønsker å få med flest mulig jenter, vi må derfor fokusere på rekrutteringsprosessen og
sørge for at de får egne trenere som følger opp jentene.

1
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Vedlegg 1: Invitasjon til «LEK MED BALL»
Vedlegg 2: Invitasjon til «GØY MED FOTBALL»
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Det blir viktig å fokusere på jentene i gruppene «LEK MED BALL» og «GØY MED FOTBALL.
Gresvik IF skal sørge for at minst én trener følger opp jentene i disse tiltakene.

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.
Gresvik IF skal være en positiv samfunnsaktør og bidra i slike og liknende aktiviteter.
Rekrutteringsansvarlig 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. Rekrutteringsfasen her blir gjennom aktivitetene «LEK MED BALL» og «GØY MED FOTBALL»
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 pålegger alle klubbens fotballspillere i Gutter 13 å gjennomføre klubbdommerkurs i den
hensikt at de skal bidra som dommere i barnefotball.

Rekruttering av kretsdommere
Gresvik IF skal aktivt søke å rekruttere spillere fra klubbdommergruppen.
Spillere i ungdomsfotballen som slutter skal få tilbud og informasjon om å gjennomføre dommerkurs i
krets regi.
Fotballstyret i Gresvik IF
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