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Overordnet:
Stedfortreder:
Inngår i utvalg:
Ansvarsområde:

Barnefotballansvarlig
Barnefotballansvarlig
Ansvarlig for oppstart av nye lag og spillere.
Kjenne klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner
Gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben
Underlagt RILFO og i samarbeid med Barnefotballansvarlig.
•

Arbeidsoppgaver:

Kompetansekrav, hvilken faglig kompetanse bør tillegges denne
funksjonen – her kan både formell trenerkompetanse og annen
kompetanse (erfaring) bringes inn.

Lede Klubbens rekrutteringsarbeid. Rekrutteringsarbeidet er beskrevet i
egen Rekrutteringsplan.
Kvalitetssikre at Klubbens ambisjoner om antall nye spillere, jenter og
gutter, blir etterfulgt.
Sende ut informasjon om oppstart og påmelding via Min Idrett. Målgruppe
er unger som starter på skolen (1. klasse), men også til alle trinn på
barneskolen. Det skal spesielt legges vekt på at RILFO ønsker flere jenter
med på fotball. Informasjonen må ut både på høsten (august) og vinteren
(januar).
Planlegge og gjennomføre oppstartdag (september) der Klubbens yngste
medlemmer og foreldre får sitt første møte med RILFO.
Planlegge og sørge for å gjennomføre minst fire treninger i forbindelse med
og i etterkant av oppstartdag.
Rapportere om resultat av rekrutteringsaktiviteten. Når gjennomført, hva
ble gjennomført, hvordan det ble gjennomført, deltagelse spillere og
foreldre.
Sammen med Barnefotballansvarlig og Sportslig leder sørge for å få på
plass trenere, lagledere og foreldregrupper rundt de nye lagene. Planlegge
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og sørge for oppstart av treninger for de nye lagene.
Sammen med Treneransvarlig og Sportslig leder oppmuntre og sørge for at
nye trenere deltar på Barnefotballkveld, og melder seg på kurs
Grasrottrener (først og fremst delkurs I og II).
Sammen med Sportslig leder og Treneransvarlig sørge for informasjon til
nye trenere om treningsøkta og sportslig opplegg for barnefotballen.
Sammen med Barnefotballansvarlig få på plass FB-grupper som
informasjonskanal ut mot foreldrene.
Årlig evaluering og videreutvikling av rekrutteringsplan. Mål om å
rekruttere allerede barnehagebarn – 6-åringer på våren. Mål om å sette
fokus på hvordan rekruttere flere jenter og jentetrenere.

Veiledning

En funksjonsbeskrivelse for rekrutteringsansvarlig i klubben bør inneholde noe om disse
punktene:
1. Kompetansekrav – hvilken faglig kompetanse bør tillegges denne funksjonen – her kan både
formell trenerkompetanse og annen kompetanse (erfaring) bringes inn.
2. Tidspunkt for oppstart av nye årganger. NFF anbefaler at klubben har ett eller flere «faste»
tidspunkt for oppstart av nye årganger.
3. Antall tiltak – funksjonsbeskrivelsen bør si noe om hvor mange og hvor lenge
rekrutteringsansvarlig har ansvaret for treningene for disse nye gruppene. I noen klubber kan
det være nok med to til tre tiltak, mens andre kan ha behov for at dette går over lengre tid.
4. Rekrutteringsansvarlig bør også ha ansvaret for innholdet i disse tiltakene for på den måten
bidra til at alle får mest mulig lik inngang til klubben.
5. Noen klubber ønsker å dele årskullene inn i mer «faste» lag for kortere eller lengre perioder.
Da er det naturlig at rekrutteringsansvarlig har en sentral rolle i denne laginndelingen, basert
på retningslinjene fra klubbens sportsplan.
6. Rekrutteringsansvarlig bør ha et ansvar for å kartlegge og rekruttere trenere og
støtteapparat til de nye årskullene. Funksjonsbeskrivelsen bør si noe om hvordan dette
ansvaret skal ivaretas.
7. Rekrutteringsansvarlig bør ha et ansvar for å gjennomføre foreldremøter for de nye
årskullene. Funksjonsbeskrivelsen bør si noe om når og hvordan disse kan organiseres og
gjennomføres. Her er det naturlig at klubbens verdier, mål og retningslinjer blir presentert,
samt kontingenter og annen nyttig informasjon.
8. Rekrutteringsansvarlig bør ha et ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens
rekrutteringsplan.

