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Rekrutteringsplan
Hvem skal klubben rekruttere
GØIF sine primære rekrutteringsarenaer. Dette er gutter og jenter som er:
1.
2.
3.
4.

Eksisterende og fremtidige elever på Gokstad barneskole
Eksisterende og fremtidige elever på Ormestad barneskole (Delt med Sandar IL)
Eksisterende og fremtidige elever på Varden Ungdomsskole (Delt med Sandar IL)
Alle barnehager på Østerøya

(Bruk GSI) Les mer om dette lengre ned.
Når skal klubben rekruttere spillere
GØIF ønsker å få spillerne inn i fotballen tidlig. Det året et kull fyller 5 år skal det startes opp et fotballtilbud
fra klubben. Dette skjer på høsten etter 6-årslaget har begynt på skolen og er selvgående. September er
optimalt i forbindelse med GØIF-dagen.
Rekruttering til eksisterende kull / Nye spillere / overganger
Rekruttering til eksisterende kull skjer primært ved at foreldre/spillere selv tar kontakt med GØIF for å
komme på prøvespill. Alle som ønsker skal i utgangspunktet få lov til å prøve seg og alle som ønsker skal i
utgangspunktet få lov til å spille i GØIF.
•
•

Spillere som ikke har spilt fotball i annen klubb tidligere skal kunne starte opp fortløpende.
Spillere som kommer fra annen klubb skal helst fullføre sesongen i sin eksisterende klubb før
overgangen, men unntak kan gjøres hvis det ikke vil gå utover det sportslige tilbudet til andre
spillere i klubben han eller hun kommer fra. Her er det viktig at klubben(e) er involvert FØR man
har kontakt med spiller, eller lar noen trene, i henhold til overgangsreglementet.

Ansvar for rekruttering
•
•
•
•

Rekrutteringsansvarlig (RA) har ansvaret og rapporterer til Sportslig leder.
Her må RA samarbeide med trenere, jenteansvarlig, trenerkoordinatorer, oppstartsansvarlig og
Sportslig Leder.
Trenerkoordinator ungdom/voksen sammen med trener for A-lag har det overordnede ansvaret
for rekruttering til A-laget.
Jenteansvarlig har et særskilt ansvar for rekruttering av jenter i alle aldere og gjør dette i
samarbeid med rekrutteringsansvarlig og trenerkoordinator samt rapportere til Sportslig leder.
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1.
Rekruttering av nye guttekull er det oppstartsansvarlig og trener/lagleder for det yngste kullet som
gjennomfører
2.
Rekruttering av nye jentekull er det rekrutteringsansvarlig/jenteansvarlig/oppstartsansvarlig og
trener/lagleder for det yngste kullet som gjennomfører
4.
Rekruttering av nye spillere til eksisterende kull skjer i samarbeid mellom rekrutteringsansvarlig,
lagleder for kullet og trenerveileder ungdom/sportslig leder.
Gjennomføring av rekruttering
For nye kull vil rekrutteringen foregå på en av to måter:
Alternativ 1:
1.
I løpet av måneden mai-juni vil det bli sendt ut innkalling til foreldremøte for alle med barn som fyller
5 år. Dette skjer via eposter til alle barnehager i rekrutteringsområdet samt ved å informere initiativtakere
som selv tar kontakt med klubben.
2.
Etter gjennomført foreldremøte vil det bli sendt ut informasjon om første trening som avholdes i
september (på GØIF-dagen). Gjennomføringen av denne er det rekrutteringsansvarlig/oppstartsansvarlig og
trener/lagleder for det yngste kullet (6-åringene) som gjennomfører
3.
På høstparten vil det være åpne treninger som er uforpliktende. De som ønsker å fortsette på våren
må melde seg inn i klubben.
Alternativ 2: (for samarbeidsklubb Helgerød)
1.
Treninger settes opp slik at de ikke kommer i konflikt med samarbeidsklubbens Allidrett
(barnefotball). På den måten kan også de som ønsker å prøve fotball også få tilbud om dette. For
samarbeidslag så er det viktig at man får inn ledere fra begge klubber til laget. (trenere/lagledere). Nye
medlemmer skal meldes inn i de klubber de sogner til i henhold til skolekrets.
2.

Spillerne får tilbud om å delta/fortsette med fotball etter at Allidrett er ferdig.

For rekruttering til eksisterende kull vil dette foregå primært ved at spillere/foreldre selv tar kontakt med
klubben. Dette skjer primært ved at en venn/venninne vil oppfordre til å prøve noen ganger.
Utover dette står de ansvarlige fritt til å planlegge og gjennomføre andre alternative rekrutteringstiltak slik
som (men ikke begrenset til)
-

Åpne trening/dag
Venneturnering
Tilbud om prøvespill til spesifikke spillere (ungdom)
Tilbud om prøvespill til spillere lag som går i oppløsning
Jentedag
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Grunnskolens Informasjonssystem (GSI):
Dette er et sentralt og nyttig verktøy i planlegging av tiltak og rekruttering. Ved å bruke dette aktivt vil det
være mye enklere å vite hva potensialet er (antall barn/elever) i et gitt kull. Dette må brukes og man bør
sette det i system og ha oversikt over hva som er potensialet fra de forskjellige skoler.
Prøvespill / Overganger
Ved ønske om prøvespill eller overgang til GØIF skal man ta kontakt med Sportslig leder via fotball@goif.no.
Dersom spilleren tilhører en annen klubb må det foreligge en skriftlig godkjenning fra klubbens sportslige
leder for at prøvespill kan gjennomføres. Det er kostnadsfritt å prøvespille i GØIF. Klubb(er) skal alltid
involveres FØR prøvespill kan godkjennes/gjennomføres. Ingen kontakt mot spiller i annen klubb fra
trenere/lagledere eller andre rundt laget skal forekomme før GØIF er involvert. Klubben som sjef.
Overgangsansvarlig og Sportslig Leder skal kontaktes først.
Rekruttering av grupper med særskilte behov
Klubben har en målsetning om å være åpne for alle og at alle som ønsker det skal kunne ha et tilbud i GØIF.
Per nå er ikke etterspørselen slik at det vil være naturlig å starte egne lag for grupper med særskilte behov
(slik som innvandrere/asylsøkere som akkurat har kommet til landet. For voksne med funksjonsnedsettelse
har GØIF tilbud gjennom sin Aktivitetsgruppe hvor det tilbys friidrett, håndball, fotball og boccia. For barn
og ungdom med funksjonsnedsettelse så har Store Bergan IL tilbud via sitt «Stjernelag». Ansvaret for å
tilrettelegge for at disse gruppene skal kunne delta på aktiviteter faller derfor på de ansvarlige for
rekrutteringen.
Det er viktig for klubben at fotballen er for alle. Dersom en skulle ha utfordringer med å betale fotballens
deltakeravgift finnes det støtteordninger i klubben. For svar på spørsmål og hjelp rundt dette tar dere
kontakt med medlemsansvarlig via medlem@goif.no

TIDSPUNKT FOR OPPSTART AV LAG
GØIF ønsker å starte opp med nye lag på våren når de eldste barnehagebarna snart slutter
i barnehagen og også gjenta invitasjon når barna begynner i 1. klasse.
Naturlig oppstart vil dermed være i mai eller august. GØIF-dagen i september har også vist
seg å være en god nøkkel for oppstart. Dette er da siste høsten man har i barnehagen,
altså 5-åringene. På den måten har man allerede en base på plass før skolestart
(trenerteam + spillere).
Ved å benytte GSI i rekrutteringen kan klubben alltid ha et mål å strekke seg mot!
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