Rekrutteringsplan Hakadal IL Fotball
Hakadal Fotball sitt rekrutteringsområde er hele Hakadal. Rekruttering kan foregå både på Hagen og
Kirkeby skole, samt i alle bygdas barnehager fra Åneby og nordover til Opplandsgrensen.
Hakadal Fotball er en klubb for alle, uavhengig av etnisitet og kjønn. Her er alle velkomne og alle skal
oppleve at de er velkomne. Hakadal Fotball har som mål å rekruttere et nytt mix-lag for hvert nye
årskull. Målet er deretter å kunne dele mixlaget i minst et jentelag og et guttelag per årskull.

Rekruttering av spillere
Rekruttering av spillere til Hakadal Fotball foregår på følgende måter:
●

Nye spillere ønskes velkommen gjennom hele året.

●

Hovedrekrutteringen skjer på vinteren/våren fra det året de fyller 4 til 6 år, og informasjon
deles ut til barn i alderen gjennom barnehagene i hele Hakadal. I tillegg informeres det om
tilbudet gjennom klubbens hjemmeside og sosiale medier.

●

Det året spilleren starter på skolen, deles det ut informasjon på skolene hver høst om
klubbens fotballtilbud.

●

Da klubben opplever at jentene kommer til noe senere enn gutter i fotballen, fortsetter aktiv
rekruttering av jenter gjennom informasjon på skoler frem tom 5. klasse.

●

Som et ekstra tiltak inn om rekruttering arrangerer klubben en årlig fotballskole for alle barn i
alderen 6 til 14 år, med de eldre spillerne i klubben som instruktører.

Rekruttering av trenere, lagledere og andre frivillige
All aktivitet på lagsnivå er basert på frivillig innsats fra foreldre. Når spillerne kommer over i
ungdomsfotball kan det bli en blanding av eksterne trenere og frivillige foreldre.
Rekruttering av trenere og lagledere foregår på følgende måter:
●

Sommerfest eller høstavslutning for alle frivillige i klubben.

●

«Headhunting» av trenere.

●

Gjennom utlysning av treneroppdrag på nett og sosiale medier.

●

Klubben legger til rette for nødvendige kurs for å kunne utføre oppgaver som trener eller
lagleder for klubben.

●

Eldre spillere fra klubben benyttes som instruktører for 4 og 5 åringer. Foreldrene inkluderes i
treningene sammen med barna slik at de får introduksjon i hva det vil si å være trener i
klubben. I forbindelse med de første treningen på høsten i 6-årsfotballen, arrangeres det et
foreldremøte hvor klubben presenterer hva det vil si å være frivillig i klubben. Målet med
foreldremøtet er bl.a å rekruttere frivillige til vervene rundt dette laget.

Laglederansvarlig og rekrutteringsansvarlig er aktivt med rundt de første treningene på de yngste
årskullene for å “bli kjent med” hvilke ressurser som finnes, og på denne måten kan Hakadal Fotball

få inn flere som kan bidra rundt banegruppe, styre og annen administrasjon på sikt.
Laglederansvarlig, rekrutteringsansvarlig og sportslig leder skal arrangere et uformelt foreldremøte
mens ungene “trener”, hvor klubben blir presentert, og hvilke verdier vi står for.

