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1. REKRUTTERINGSPLAN
1.1 Innledning
Rekrutteringsarbeidet er en av de viktigste aktivitetene Lånke Fotball 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 Lånke Fotball. Lånke Fotball er avhengig av at foreldrene bidrar i driften
av klubben.

1.2 Spillerrekruttering
Lånke idrettslag, idrettsskole, driver med allidrett fra 5-9 år.
Idrettskola rekrutterer med flygeblad ut til de tre største barnehagene i Lånke og Elvran
skolekrets og informasjon på hjemmesider og Facebook sider. Innkaller til første
trening/møte sammen med foreldrene. Mens barna trener foretas det et foreldremøte med
informasjoner om klubben, dalførecupen, trenerutdanning, forventinger til foreldreinnsats
og andre praktiske ting. Erfaring viser at det er en bra måte å foreta første trening på.
Oppstart, høst etter skolestart.
Elvran er ei grend i Lånke. De arrangerer selv allidrett for sine barn fra 5-9 års alderen,
overgang til Lånke IL er avhengig av kullstørrelse og muligheten for å stille med egne lag. Ved
ca. 9-10 årsalderen ankommer barna fra Elvran IL samlet ned til Lånke Idrettsskole og blir en
integrert del av tilbudet til Lånke IL.
Lånke idrettsskole og Lånke fotball samarbeider tett om rekrutteringsarbeidet for
aldersgruppa 5-9 år, og det arrangeres 4 samarbeidsmøter hvert år.
Våren barnet fyller 10 år har de muligheten til å starte med særidrett i Lånke IL. I januar
deles en ranselpost ut med invitasjon til elevene på trinnet og til alle i årsklassen på
Idrettskolen, det informeres også via epost og Facebook om oppstartsmøter og overgangen
til særidrett.
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1.3 Mottagelse av nye spillere
Lånke Fotball har en egen rekrutteringsansvarlig som har ansvaret for at rekrutteringsplanen
blir implementert og gjort kjent.
Sportsligutvalg-barn har ansvaret for å ta imot nye spillere og informere foreldrene om
klubbens tilbud. Foreldrene blir invitert til et oppstartsmøte.

Program for oppstartsmøte:
-

Registrering av frammøtte
Orientering om Lånke Fotball ved en styrerepresentant
Klubben som sjef- sportsplan/ klubbhåndboka
Presentasjon av verdigrunnlaget og hvordan verdiene gjenspeiles i
aktiviteten
Fair Play: Grunnleggende momenter og implementering i praksisForeldrevettregler, holdningskontrakter og politiattester
Skader og Forsikring
Bruk av mobile media, bildetaking
Hovedlinjer i barneidrett og NFF`s retningslinjer
Orientering om opplegg for spillerne/laget
Sørge for å få personer inn i de ulike rollene rundt spillergruppa (Trenere,
lagledere)
Viktigheten av trenerutdanning og muligheter omkring dette
Dugnad – hva kan forventes
Verv i styret i Lånke Fotball
Første trening vil være så fort banen er snøfri og klar til bruk, etter påske.
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1.4 Oppfølging av nyetablerte kull/lag
Skal man lykkes med oppstarten er det helt avgjørende at nyetablerte lag, både for jenter og
gutter, blir fulgt opp tett de 5-6 første treningene.
Trenerveileder eller andre fra sportslig har et spesielt ansvar for at de nye trenerteamene får
gode rammer og forutsetninger for å lykkes med organisering og gjennomføring av de første
treningene. Lykkes Lånke Fotball med å gi lagene en god start er mye av det viktige
grunnlaget for gode fotballopplevelser de neste årene lagt.
● Lånke Fotball arrangerer Barnefotballkveld med treningsøkt på feltet og teori på
våren hvert år
● Implementerer treningsøkta.no fra første trening. Tilby kurs i bruk av treningsøkta.no
● Trenerveileder eller ansvarlig fra sportslig organiserer og gjennomfører de første 4-5
treningene sammen med det nye trenerteamet
● Trenerteamet tar selv gradvis over mer og mer av treningene
● Lånke Fotball treneransvarlig er med på å følge opp de nye trenerteamene det første
året etter behov.
● Anbefalt at alle nye trenere tar Grasrottrenerkurset. Lånke Fotball tilstreber å kjøre
disse kursene selv på klubbhuset hver høst.
● Viktigheten av å møte på Lånke Fotball sine Trenerforum 3-5 ganger i året på
klubbloftet. Agenda er blant annet interne og eksterne trenerkurs, samt ulik
erfaringsutveksling.

1.5 Foreldrerekruttering
Foreldrerekruttering er et viktig punkt i arbeidet med rekruttering av nye spillere. «Ingen
foreldre, ingen Lånke IL». Viktig at foreldrene ser barna spille, samt det også er en fin måte å
bli kjent med andre foreldre. Foreldrene må få vite at det er de som driver klubben.
Det er derfor viktig at foreldrene får kunnskap om hva pengene som betales inn i form av
medlemsavgift går til drift av baner, drakter, baller osv.
For å sikre god rekrutering av foreldrene til forskjellige roller i idrettslag, gjennomfører
idrettsskolen en modell hvor alle foreldrene regelmessig må bistå som hjelpetrenere, dette
gir trygghet til foreldre og øker engasjementet. Ei gruppe av hovedtrenere består av frivillige
som har fått kursing og veiledning av klubben. (Grasrot, aktivitetsleder osv.)
Gruppa bli ledet av kull-kontakt som har ansvar for informasjonsdeling og oppfølging av
årshjul.
Lånke fotball sportsutvalg bistår med veiledning på fotball treninger og treningsopplegg for å
sikre etterfølgelse av sportsplanen og klubbhåndboka.
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