Rekrutteringsplan i JIF.

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
JIF fotball driver med barnefotball fra 6 – 12 år. 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.
Tidspunkt for oppstart: Vår (slutten av april sammen med fotballskole info) og høst (ved
skolestart)
LEKEPARTI
JIF fotball arr. Lekeparti for årsklassene 4 og 5 år. Rekruttering foregår fra barnehage hvor det
blir delt ut info skriv til foreldre. Vi ønsker å delta på info møte i barnehagen hvor vi forteller
om opplegget vårt direkte til foreldre. Det tas kontakt med barnehagen for å etablere dette
forholdet. 15 min. holder til info rundt dette tema. Info skriv deles ut primo juni. Oppstart
lekegruppe ultimo august mnd. 1 aktivitet pr. uke.
HVORDAN ORG. DETTE?
JIF sender en representant ut til alle barnehager/skoler i Jevnaker kommune innen første uken
etter skolestart i august. Vi lager en avtale med skolene alle skoler i forkant slik at vi kan få gå
inn til klassene. Vi forteller litt om Jevnaker Fotballklubb og deler ut
invitasjoner/påmeldingslapper (lage noen som kan brukes om igjen fra år til år) til ungene. 15
min. info.
REKRUTTERING AV FORELDRE
Foreldre rekrutteres til trenere og lagleder på infomøte som holdes i etterkant av besøkene.
Foreldrerekruttering er et viktig punkt i arbeidet med rekrutering av nye spillere. «Ingen
foreldre, ingen klubb». Viktig at foreldre er med og ser 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 og driver
klubben. Det er også viktig å informere om hva som forventes av foreldrene i form av
dugnadsarbeid og bistand ved klubbens arrangementer etc. Her er det kun snakk om noen få
timer i året og det er stort sett snakk om lette oppgaver- det er noe for alle. (Avtale tid til møte
for alle foreldre uken etter innbydelsen er sendt)
På infomøtet forteller vi om klubbens administrasjon og andre kontaktpersoner. Gi går
igjennom: Verdier og mål, sportsplan for dette årskullet, Fair Play, foreldrevettregler og
hvordan vi ønsker å ha det i Jevnaker Fotball. Se notat vedr. INFOMØTER FORELDRE.
Treninger: De nyvalgte trenerne får en kort innføring i øvelser som skal brukes på de første
treningene. (Hjelpe dem med å sette opp en struktur og hvordan en kan lede treningene).
Vi ønsker at alle nye trenere tar Barnefotballkurset (Obligatorisk) før de meldes på C-lisenskurs.
Materiell: Spilleren får utdelt drakt av lagleder/trener. (Egen avtale med utdeling av utstyr
med utstyr ansvarlig)
Lagene får: Nødvendig utstyr som blant annet baller til hver enkelt spiller, kjegler, vester,
keeperutstyr og førsthjelpsskrin.
Laginndelinger: Guttelagene settes sammen på tvers av skoletilhørighet og av ferdigheter.
Det er flere årsaker til dette: Bygge relasjoner på tvers av skolene både for foreldre og barn.
Unngår kanskje at problemer på skole tas med på fotballaget. Jentene er samlet i én gruppe
uavhengig av bosted/skole, avhengig av at det er nok jenter. Hvis ikke nok jenter kan de være
med laget som er eldre/yngre (snakke med trenerveileder) evt sammen med guttene først, og
vi må da forsøker å rekruttere flere av jentene. En annen mulighet for å rekruttere flere jenter
er å skape en egen dag/helg for jentefotballen (Koordinere sammen med trenere for
jentelagene). Så fort de blir mange nok, blir de delt inn i eget jentelag.
Kamper: Seriepåmelding tas hånd om av administrasjonen. Cuper/turneringer tar lagene seg
selv av.
REKRUTTERING NYE SPILLERE TIL LAGENE
Integrering. Samarbeid Jevnaker kommune. Kommunen sender ut info skriv til alle nye som
kommer til kommunen. JIF fotball har et vedlegg her sammen med denne invitasjonen.

