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REKRUTTERINGSPLAN
Hvordan rekruttere




Rekrutteringsdag.:
o

EOIL fotball skal hvert år arrangere rekrutteringsdag for barn som fyller 5
år og 6 år gjeldende år, før sommerferien starter.

o

Arrangementet publiseres på digitale medier for deling i god tid før
arrangementsdato, i tillegg henges invitasjon opp i alle barnehager i vårt
område.

o

På forhånd jobber vi med rekruttering av trenere både til gutte- og
jentelag.

o

Arrangementet legges til helg. Sportslig leder barn setter på forhånd opp
et treningsopplegg for alle barn fordelt med poster på lek, lek med ball
og fotballspill i vant.

Første trening:
o



Skole/SFO:
o



Før oppstart høstsesong publiserer vi invitasjon på digitale medier for
alle 5-års og 6-års lag.

Dersom det fremkommer behov for ekstra rekrutteringstiltak inn mot en
spesiell gruppe, for eksempel for å kunne stille både gutte- og jentelag i
alle aldersklasser, tar vi direkte kontakt med skolene i vårt område. Via
skolen blir det utdelt invitasjon til aktuell rekrutteringsgruppe.

EOILs digitale kanaler:
o

Dersom det fremkommer behov for ekstra rekrutteringstiltak inn mot en
spesiell gruppe deler vi også invitasjon via våre digitale kanaler.

Hvordan spillerne blir tatt imot og gitt et likeverdig tilbud




Rekrutteringsdag
o

Vi deler opp i grupper etter alder og kjønn.

o

Både gutte- og jentelagstrenere til de nyoppstartede lagene er tilstede
slik at alle blir presentert for en trener de vil møte igjen under faste
treningstider.

o

De nye trenerne blir delt ut på poster sammen med rutinerte trenere fra
de aktive knøttelagene våre.

o

Stort fokus på lek denne dagen, slik at barna uten forkunnskap til
fotballspill også oppnår mestringsfølelse.

o

Informasjon om oppstartstidspunkt for faste treninger blir presentert for
foreldrene under felles avslutning.

Første trening
o

Vi deler opp i egne jentelag helt fra starten av. Dette er erfaringsmessig
viktig for å beholde flest mulig.

o

Barna møter igjen kjent trener fra rekrutteringsdagen.

o

Trener tar ordet, deler ut brosjyre «Velkommen til oss!
Foreldrebrosjyre» fra NFF.

o

Rekrutteringsansvarlig oppretter felles digital plattform for deling av
fremtidig informasjon på lagene.

