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Rekrutteringsplan 
 

Rekruttering av nye spillere 

Fra barnehage 
Eldste kull i barnehagen (+ eventuelle barn fra nest eldste kullet) blir gitt muligheten til å spille fotball 

i regi av fotballgruppa. Dette er den yngste klassen «knott». Dette gjøres en gang i året i forkant av 

hver fotballsesong. Dette gjøres i starten av nytt barnehageår aug / september. 

Ved rekruttering i denne aldersgruppen skal det tilrettelegges for et likeverdig tilbud for jenter og 

grupper. Det opprettes miksede lag eller rene gutte- og jentelag ved behov. Dersom det opprettes 

miksede lag tilstrebes det å få inn en trener av hvert kjønn. 

Ansvar: Sportslig utvalg ved rekrutteringsansvarlig 

 

Andre potensielle spillere: 
Rekrutteringsansvarlig skal utforme et innlegg som skal deles på FB sidene til hver klasse hvor man 

informerer om treningstidspunkt og hvor man inviterer de til å komme. Dette skal gjøres gjennom at 

man tar kontakt med skolen og hver kontaktlærer. Dato for dette er 15.september. 

Vi skal også bruke sosiale media for å nå ut til flest mulig om vårt tilbud 

Ansvar: Sportslig utvalg ved rekrutteringsansvarlig 

 

Ved tilflytting/ innvandrere/flyktninger 
Barn og ungdom som flytter til Honningsvåg skal orienteres om og gis mulighet til å spille fotball i regi 

av fotballgruppa. Ved samarbeid mellom skolene, kommunen (ved innvandringskontoret mv.) og 

fotballgruppa fanger man opp eventuelle tilflyttinger. 

Skolen kontaktes forløpende for å kunne gi informasjon om tilbudet. 

Ansvar: Sportslig utvalg ved rekrutteringsansvarlig 
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Rekruttering jenter 
Rekrutteringsansvarlig møter på treningene ved oppstart på høsten, hvor man snakker med spillerne 

om de vet om andre jenter som kunne tenkt seg å spille og oppfordrer spillerne til å ta med seg ei 

venninne. 

Jentefotballdag arrangeres hver høst før høstferien, hvor man inviterer alle jenter til å delta. Det er 

gratis å delta, og man har fokus på å ha det gøy! 

Ansvar: Sportslig utvalg ved rekrutteringsansvarlig 

 

Rekruttering i form av arrangement 
Fotballgruppa arrangerer og bidrar på flere fotballskoler og arrangementer som tar sikte på 

fotballglede og rekruttering. Eksempler på dette er: 

 Labb & Line Cup 

 Tine fotballskole 

 The Liverpool Way Fotballskole 

 Jentefotballdag 

 

Hvordan spillerne blir tatt imot 
Nye spillere skal gis en kort innføring om foreningens og fotballgruppas virke, samt verdier og 

holdninger. De orienteres om treningstider, kontingenter og annen informasjon som trengs for å 

kunne delta. Det legges vekt på å vise at alle nye er velkomne, og at alle behandles i tråd med våre 

verdier. 

Ansvar: Alle 

 

Likeverdig tilbud 
Ved all rekruttering skal det utarbeides og synliggjøres et likeverdig tilbud til alle, uavhengig av kjønn, 

etnisk bakgrunn og politisk/religiøs tilhørighet. 

Ansvar: Alle 

 

Rekrutteringsansvarlig 
Fotballgruppa har til enhver tid oppnevnt en rekrutteringsansvarlig. Oppgaver og ansvar beskrives i 

egen rollebeskrivelse. 

Ansvar: Styret i fotballgruppa 


