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Rekrutteringsplan KIF
KIF Fotball sitt rekrutteringsområde er Kirkenes, og da spesielt potensielle spillere som
sokner til Kirkenes Barneskole. Rekruttering av spillere til KIF foregår på følgende måter:
I KIF Fotball kan nye spillere starte med fotball gjennom hele året.
Hoved rekrutteringen skjer på høsten fra det året de begynner i første klasse.
KIF informerer alle i 1 og 2 klasse om treningstilbudet som finnes
I tillegg informeres det om tilbudet gjennom klubbens hjemmeside, klubbens Facebookside, annonse i lokalavis, infoskriv og plakater som henges ved klubbens anlegg .
Videre profileres klubben som fleridrettslag ved å stille med stand under Kirkenesdagene.
Ved skoleslutt hver vår kjører vi Tine fotballskole hvor alle som ønsker kan være med.
Dette er et samarbeid med A-lagspillere og aldersbestemt fotball.
I denne rekrutteringsplanen skal klubben ha et ekstra fokus på rekruttering og oppstart av
nye jentelag! Vi skal gi jentene det samme tilbudet som guttene og klubbene skal derfor
starte egne lag for jenter og gutter – på samme tidspunkt
Som et ekstra tiltak inn mot rekrutering av jenter arrangerer vi åpen fotballskoledag for
jenter i alderen 1. klasse tom 4. klasse en gang hvert år på våren.
På våren (fortrinnsvis April) kjører vi happeningen «Superlørdag». Da samler vi alle aldersbestemte spillere til en dag med ulike fotballaktiviteter, lek, mat og sosialt samvær.
I november kjører vi den tradisjonelle FEFO-Cup. I forkant av turneringen kan man intensivere jobben med å få tak i nye spillere slik at de kan få være med på turneringen og forhåpentligvis få gode erfaringer med fotball.
I KIF ønsker vi å rekrutterer frivillige til å være med rundt treningsgruppene, gjennom
foreldre- og barnetreninger for 6 åringer. Her inkluderes foreldrene i treningene sammen med barna slik at de får kunnskap om hva det vil si å være trener i klubben. I forbindelse med en av de første treningene til KIF`s håpefulle talenter, arrangeres det et foreldremøte hvor klubben presenterer hva det vil si å være frivillig i klubben.
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Årshjul for rekruttering:
August: Stand på Kirkensdagene, info til alle 1. og 2. klassingene
September: Åpen fotballskoledag for jenter i alderen 1-4 klasse.
Oktober: Felles foreldremøte for nyoppstartede lag
November: FEFO-Cup
April: Superlørdag
Juni: Tine fotballskole, fra 6-12 år

Arrangement og gjennomføring
Klubbens oppstartsansvarlig og sportslig utvalg bør være ansvarlig for planlegging og
gjennomføring av oppstart for 6-åringene og eldre nye medlemmer (jenter/gutter)
•

Planlegg i detaljprogram for dagen:

•

Program for dag (detaljert med sted, tider, ansvar mm.)

•

Registrering/organisering når barn med foreldre kommer til anlegget.

•

Inndeling i små grupper på feltet.

•

Rene jentegrupper og guttegrupper med max 8 – 10 barn pr. gruppe

•

Minst 2 trenere/hjelpetrener pr. gruppe

•

Bruk etablerte trenere fra klubben + evt. eldre spillere i klubben som hjelpeinstruktører. Få hjelp fra trenerveileder i klubben.

•

Utarbeid en detaljert plan for aktiviteten på feltet gjennom dagen

Når jentene og guttene er godt i gang med aktiviteten på banen så arrangerer klubben et
foreldremøte i klubbhuset samtidig.
Program for foreldremøte:
•

Presentasjon av klubben og verdigrunnlag.
Helt sentralt å selge inn klubben best mulig.

•

Hva kan klubben tilby og hvordan drives klubben? Her er det viktig å få fram forståelsen av frivillighet som helt sentral for å legge til rette for aktivitet.

•

«Hva krever klubben»? Alle kan bidra med noe, viktig at alle foreldre føler seg velkommen til å bidra og at alle «bør» bidra. Desto flere foreldre som kommer inn i en
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rolle rundt laget, desto større er sjansen for at års trinnet vil lykkes med å skape et
trygt og godt miljø.
•

Klubben som sjef, litt om sportsplanen til Kirkenes IF

•

Rekruttering av foreldre til roller i laget: Trenere (flest mulig), lagleder, foreldrekontakter, økonomikontakt, dugnadsansvarlige +++.

•

Rekrutter til og ufarliggjør trenerrollen. Vi ønsker å ha med flest mulig trenere – ikke
bare de som rekker opp hånda først eller som har spilt fotball selv. Vi ønsker
mamma- og pappatrenere med ulik erfaring for klubbens aktiviteter. Man behøver
ikke å ha vært fotball/håndballspiller eller O-løper selv for å være en god barnetrener! Det bør være en viktig målsetting å få med så mange som mulig i støtteapparatet rundt hvert lag. Dette gir lagene et best mulig utgangspunkt og vil bidra til å
hindre frafall på et senere tidspunkt.

•

Registrer derfor alle nye foreldre som ønsker å bidra rundt laget: Rolle, fullt navn,
adresse, mobil, e-post, kompetanse.

•

Presenter klubbens plan for kompetanseheving og kurs for alle nye trenere (som for
eksempel; Barnefotballkveld + NFF Grasrottreneren/C-lisens delkurs 1)

•

Presentere treningstider for de ulike gruppene
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