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1 Innledning
1.1 Formål
IL Trio sin rekrutteringsplan skal gi føringer og retningslinjer for måten vi rekrutterer nye medlemmer
til klubben vår. Den skal beskrive rutiner og den enkeltes ansvarsområder og sørge for at man
iverksetter de nødvendige tiltakene til rett tid hvert år.
Ved å ha en lettfattelig og konkret plan for rekruttering er man sikret en god kontinuitet i klubbens
arbeid med å rekruttere spillere og foreldre til spill og verv i klubben vår.
1.2 Målgruppe
Rekrutteringsplanen er for klubbens rekrutteringsansvarlige og klubbens fotballstyre. Alle lagledere
og trenere bør kjenne til klubbens plan for rekruttering.
1.3 Ansvar og myndighet
Det er styret i fotballgruppen som har det overordnede ansvaret for rekrutteringen av nye
medlemmer til klubben vår. Det er klubbens rekrutteringsansvarlige som har det praktiske ansvaret
for oppfølging og iverksetting av planen.
2 Rekrutteringsmål
Klubben har som mål å rekruttere 30-35 nye medlemmer fordelt på 3 lag hvert år. Et i hver bygd.
Lagene skal ha et fullstendig trener- og støtteapparat.
3 Rekrutteringsområde
IL Trio rekrutterer medlemmer fra bygdene Husnes, Trio og Valen. I hovedsak rekrutterer vi nye
spillere som går siste året i barnehagen, disse rekrutteres på rekrutteringsdagen vår. Vi passer også
på å rekruttere årlig fra barnetrinnet 1. til 4 klasse ved hjelp av informasjonsskriv som ranselpost.
3.1 Tillatelse fra barnehage og skole
IL Trio har avtale med barnehagene og skolene i vårt rekrutteringsområde. Vi er gitt tillatelse til å
henge opp enkle oppslag og dele ut ranselpost.
3.2 Andre rekrutteringsområder
IL Trio ønsker å være en klubb for alle, en klubb hvor mangfold er en naturlig del av hverdagen vår.
Ved å være synlig i lokalmiljøet og på sosiale medier legger man til rette for at barn som ikke
rekrutteres via barnehagene finner fram til informasjon om klubbens forskjellige tilbud. Vi skal også
gjøre informasjon om klubbens fotballtilbud tilgjengelig for familier som er ny tilflyttet til kommunen
vår. Enten man flytter hit fra andre deler av landet eller fra land utenfor Norge så er fotballbanen en
fantastisk arena for å bli kjent med andre barn uavhengig av språk eller kulturelle forskjeller.
3.3 Barn med spesielle behov
Barn med spesielle behov skal også finne et tilbud hos oss. Uansett om man har en fysisk eller psykisk
utfordring. Vi er overbevist om at man ved hjelp av kreativitet og god tilrettelegging klarer å gi alle
barn et tilbud.

4 Rekrutteringsplan
Rekrutteringsprosessen består av flere ulike elementer og beskrives her stegvis.
4.1 Opprettelse av Facebook-grupper
Første steget er å opprette Facebook-grupper for de nye lagene. Dette gjør man for å styre form,
farge og innhold på lagets Facebook-side. Da er gruppene klare idet informasjonen om oppstart av
nye fotball-kull sendes ut. Disse gruppene opprettes like før hvert årsskifte.
▪

Gruppene navngis slik:
IL Trio – Rekruttering Husnes
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▪
▪

IL Trio – Rekruttering Sunde
IL Trio – Rekruttering Valen

4.2 Informasjon i sosiale medier – 1. gang
Like over nyttår opprettes et innlegg på klubbens internett og Facebook side. Hensikten er å
informere om at klubben er i ferd med å opprette nytt fotballkull og at foreldre kan legge seg til de
nyopprettede Facebook-gruppene.
Informasjonstekst:
ETTERLYSNING!
IL Trio - Fotballgruppen skal starte opp årets nye fotballkull. I den anledning etterlyser vi gutter og
jenter som skal starte på skolen til høsten og som har lyst å til å spille fotball hos oss.
Vi har opprettet følgende Facebook-grupper.
▪ IL Trio – Rekruttering Husnes
▪ IL Trio – Rekruttering Sunde
▪ IL Trio – Rekruttering Valen
Legg dere til der for mer informasjon. Eventuelt kan dere opprette forbindelse med klubbens
rekrutteringsansvarlige på e-post «rekruttering@il-trio.no».
Kjenner du en som begynner på skolen i år? Del gjerne innlegget vårt.
4.3 Informasjonsskriv til barnehagen
Man henger opp informasjonsskrivet i barnehagene på Husnes, Sunde og Valen. De som går siste året
i barnehagen får informasjonsskrivet med seg hjem som ranselpost. Dette gjøres samtidig som man
publiserer på internett og Facebook.
4.4 Bestilling av lagsutstyr
Fotballutstyr til de nye lagene bestilles inn i henhold til klubbens materiellplan. For å ta høyde for
lang leveringstid skal alt det nye utstyret bestilles inn tidlig i januar. Rekrutteringsansvarlig, sammen
med klubbens materiellansvarlig, klargjør etterhvert utstyret slik at alt er komplett til utlevering på
rekrutteringsdagen.
4.4.1 Rekrutteringsmateriell
Alle Triokameratene får en ball og en t-skjorte på rekrutteringsdagen. Dette må også bestilles inn
tidlig i januar.
4.5 Rekrutteringsdag – Tidspunkt
Rekrutteringsdagen arrangeres i april, hovedsakelig en lørdag. Andre dager kan vurderes hvis det er
spesielle forhold som tilsier det. Det er blant annet fornuftig å velge en dag hvor det er meldt fint
vær. Det er tilstrekkelig at involvert personell får minimum en ukes varsel.
4.6 Fordeling av oppgaver før rekrutteringsdagen
4.6.1 Rekrutteringsansvarlig
Initierer fordeling av oppgaver og er hovedansvarlig for gjennomføringen.
4.6.2 Fotballstyret
Utpeker den eller de som skal stille på deres vegne. Det er anbefalt at styret stiller med minimum to
representanter, inkludert leder av fotballgruppen.
4.6.3 A-laget
Utpeker minimum 6 spillere som skal gjennomføre treningen på rekrutteringsdagen, en skal utpekes
som hovedansvarlig. Det er anbefalt at A-laget stiller med inntil 10 spillere. Det er anbefalt at
treneren for A-laget stiller.
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4.6.4 Klubbens eldste jentelag
Utpeker minimum 4 og inntil 6 spillere som skal være ambassadører for jentefotballen i klubben.
Deres oppgave vil være å veilede under treningsøkten. De skal ha et spesielt fokus på jentene som
deltar.
4.7 Informasjon i sosiale medier – 2. gang
Når man har bestemt dato og klokkeslett så må man opprette et nytt innlegg på klubbens internett
og Facebook side. Rekrutteringsdagen er vår hovedarena for rekruttering, det er derfor ønskelig at så
mange som mulig møter opp der. Informasjonen bør komme ut minimum en uke før, men ikke
tidligere enn to uker før.
Informasjonstekst
IL Trio - Fotballgruppen rekrutterer!
Begynner du på skolen i år?
Har du lyst å være Triokamerat?
Lørdag xx. april kl. xxxx inviterer IL Trio alle 6-åringene fra Husnes, Sunde og Valen til
rekrutteringsdag på Kvednabekkjen.
IL Trio sitt A-lag arrangerer ballek og moro for barna og representanter fra klubben holder
informasjonsmøte i Trio-huset for foreldre.
Vi har opprettet følgende Facebookgrupper.
▪ IL Trio – Rekruttering Husnes
▪ IL Trio – Rekruttering Sunde
▪ IL Trio – Rekruttering Valen
Legg dere til der for mer informasjon. Eventuelt kan dere opprette forbindelse med klubbens
rekrutteringsansvarlige på e-post «rekruttering@il-trio.no».
Møt opp på Kvednabekkjen lørdag xx. april kl. xxxx og bli en del av klubben vår.
Vel møtt!
Kjenner du en som begynner på skolen i år? Del gjerne innlegget vårt.
4.8 Rekrutteringsdagen
4.8.1 Praktisk klargjøring av Trio-huset
Vedkommende som skal representere fotballstyret klargjør Trio-huset for mottak av foreldre til
informasjonsmøte. Man må påregne minimum 1 time til klargjøring.
4.8.2 Praktisk klargjøring ved Kvednabekkjen
Representanter for A-laget og jentelaget rigger til på Kvednabekkjen. Man må påregne minimum 2
timer til klargjøring.
4.8.3 Antrekk
Alle som er klubbens representanter på rekrutteringsdagen stiller i klubbens røde overtrekks jakke
med tilhørende blå overtrekks bukse.
4.8.4 Gjennomføring av rekrutteringsdagen
Rekrutteringsdagen gjennomføres i henhold til «Kjøreplan for rekrutteringsdag».
4.9 Oppfølging av rekruttlagene
Rekrutteringsansvarlig vil følge opp rekruttlagene både sportslig og administrativt.
4.9.1 Politiattest
Trenere og lagledere i klubben vår skal levere gyldig politiattest.
4.9.2 Treningsoppstart for rekruttlagene
Rekruttlagene starter med trening ved første anledning etter rekruttdagen.
4.9.3 Støtteapparatet
Trenere og lagledere vil bli fulgt opp av klubbens rekrutteringsansvarlige og andre ressurspersoner i
klubben. Man regner med tett oppfølging i inntil 2 år etter oppstart.
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4.9.4 Trenerkurs
Innen et år skal trenere og lagledere få tilbud om Norges fotballforbunds «Grasrottreneren» delkurs
1: «Barnefotballkurset». Fullført «Barnefotballkurset» gir autorisasjon som barnefotballtrener.
4.10 Informasjonsskriv til barnetrinnet 1. til 4. klasse
Det vil være gutter og jenter som ikke er rekruttert til klubben vår ved skolestart. Dette vil nok være
gjentagende gjennom de første årene på barnetrinnet. Vi ønsker å informere dem om muligheten for
å starte med fotball hos oss. Dette gjør vi årlig til og med det året elevene starter i 4. trinn. Elevene
får med seg informasjonsskriv som ranselpost i starten av september hvert år.
4.11 Digital fremtid
Man vil for fremtiden se på muligheter for å distribuere mest mulig informasjon via digitale kanaler.
Det er et ønske å kunne erstatte ranselpost med digital informasjon på Facebook-sidene til
skoletrinnene. Rekrutteringsansvarlig vil jobbe med skolenes foreldreutvalg for å få til dette.
5 Vedlegg
5.1 Instruks for rekrutteringsansvarlig
5.2 Informasjonsskriv til barnehagen
5.3 Kjøreplan for rekrutteringsdag
5.4 Presentasjon for foreldre
5.5 Diverse skjema for rekruttering
5.6 Informasjonsskriv til barnetrinnet, 1. til 4. klasse
6 Ikrafttredelse og bekjentgjøring
Rekrutteringsplanen er bestemt av fotballstyret og trer i kraft den 1. januar 2019.
Rekrutteringsplanen skal gjøres kjent og tilgjengelig for alle lagledere og trenere IL Trio.
Rekrutteringsplanen skal gjøres tilgjengelig på klubbens hovedside på internett slik at informasjonen
kan nås av alle.
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