
REKRUTTERING AV NYE SPILLERE 

«6-års Kick Off» 

Gjennomføring: Gjennomføringen her, er retningsgivende, men forskjellige andre tiltak for 

rekruttering kan og blir også utført. Prinsippene er likevel de samme. 

1. Annonsering 

a. Besøke/kontakte barnehagene i Ytre Herøy. Disse er Bergslia, Grønmyr, Huldal, Sirlihaugen, 

Trekløver, Troll-lia, Troll-myra. Levere ut informasjonslapper til foreldre om oppstartsdag og annen 

info. Levere ut 3 fotballer (3’er strl) til hver barnehage, og tar bilder til intern og bruk i media. 

Lokalavis- klubbens hjemmeside og sosiale medier. 

b. Avisannonse 

c. Avisomtale - pressemelding før og reportasje etterpå. 

2. Kick Off – 6 åringene. Forslag på en lørdag enten vår, eller høst v/skolestart( Vi har valgt høst de 

siste årene) 

kl 12.00 – Oppmøte med utlevering av «utstyrspakke» til ungene 12.15 – Trening på Havila Stadion 

Fosnavåg/Bergsøy kunstgressbane Fosnavåg 12.15 – Foreldremøte med informasjon og 

valg/utnevnelse av trenere og støtteapparat 13.30 – Gratis pølse og brød, med saft til alle barna 

14.00 – Slutt 

3. Ansvarsfordeling gjennomføring Besøke barnehagene – 2 personer fra SU (sportslig utvalg) Lage 

informasjonsskriv til foreldre – Adm (daglig leder) Kontakt med sponsorer for «utstyrspakke» – 

Markedsutvalget/adm Skaffe 21 baller – Adm Annonse – Adm Treningen – Trenere fra G7/ J7 + 

Klubbens ansatte med høy trenerkompetanse Kiosk – Arrangement v/ Arrangementutvalget 

Foreldremøte – Adm(daglig leder/sportslig leder) 

Tanken er at vi gjennom foreldremøtet får kartlagt foreldrene, slik at vi får på plass et godt 

støtteapparat. Gjennom en kartlegging kan vi også «plukke ut» de som har fotballerfaring til å være 

trenere. Kan også finne ut hvem som kan ikle roller i våre forskjellige utvalg. Disse får videre 

oppfølging av daglig leder (lagledere, utstyr etc) og Sportslig leder (sportslige planer etc). 

Trenere på årets G7 og J7 fungerer som en støttepartner de første månedene (sammen med 

Sportslig leder) og er dem som trener ungene på «6 års Kick-Off». 

 

 

 

Adm 


