
 

 

 

NFF kvalitetsklubb – et løft for barn og unges fremtid i Batnfjord IL 

 

REKRUTTERINGSANSVARLIG 

 

1. Rekrutteringsansvarlig skal som et minimum inneha kompetanse og erfaring 

innen barnefotball. Det er også fordelaktig med pedagogisk utdannelse. 

 

2. Klubben fokuserer på at nevnte rekrutteringstiltak skal være både 

gjennomtenkte og helhetlige, der det skal ivaretas en god balanse og 

oppmerksomhet mellom jenter og gutter, ta nødvendig hensyn til flerkulturelle 

og funksjonshemmede. 

 

3.  Rekrutteringsplattformer kan være: 

 Lekegrupper, SFO/FFO, skoler (valgfag) osv. 

 Nybegynnerskoler, fotballskoler. 

 Fargerik fotball, diverse integreringstiltak. 

 Rekrutteringsdager/kvelder/helger (jentetiltak). 

 Egne prosjekt rettet mot rekruttering av spes. grupperinger. 

 Rekruttering gjennom sosiale medier. 

 Gjennom synlighet i nærmiljøet. 

 

4. Fotballtreninger for 1. klassingene starter i august samme året de begynner på 

skolen. For å rekruttere spillere til klubben, jobber rekrutteringsansvarlig tett 

sammen med skolen og foreldregruppene.   

 

5. Det skal avholdes et møte med foreldre og trenere i oppstartsfasen. Der 

presenterer man Batnfjord I.L`s plan for oppstart av nye lag, og jobber aktivt for 

å rekruttere flest mulig foreldre til forskjellige funksjoner rundt laget. Klubbens 



verdier, mål og retningslinjer skal også presenteres, i tillegg til andre praktiske 

opplysninger om dugnader, kontigenter, turneringer etc. 

 

6. Den første måneden av oppstartsperioden skal rekrutteringsansvarlig være til 

stede på så mange treninger som mulig og kvalitetssikre det fotballfaglige 

innholdet, samt at spillere og foreldregruppen kommer i gang med sine 

oppgaver. Rekrutteringsansvarlig kan gjerne bidra til gjennomføring av 

treningene i denne perioden. Batnfjord I.L`s sportsplan skal være 

retningsgivende i det praktiske arbeidet til de nye trenerne. 

 

7. Rekrutteringsansvarlig skal sørge for at man rekrutterer en hovedansvarlig 

trener til hvert lag, og at man får med flest mulig foreldre til å være 

hjelpetrenere.  

 

8. Rekrutteringsansvarlig skal sørge for at hovedtreneren på de nye lagene 

tilfredsstiller kravene for trenerkompetanse i aldersgruppen, så langt som er 

mulig. I samarbeid med trenerutvikler i klubben skal rekrutteringsansvarlig 

oppfordre trenerne som har behov for det, de delene av Uefa C-lisenskurset som 

er nødvendig i løpet av sesongen.   

 

9. Etter det første fotballåret skal rekrutteringsansvarlig og trenerutvikler i 

fellesskap evaluere Batnfjord I.L plan for oppstart av nye lag.   

 

10.  Alle nye lag som startes opp vil få tildelt nødvendig utstyr og mulighet til å   

benytte klubbens kleskolleksjon. 

 

 

 

 


