Håndbok - Rekrutteringsplan
Sarpsborg Fotballklubb
Arbeidsoppgaver for rekrutteringsansvarlig i Sarpsborg Fotballklubb:
- Evaluere, oppdatere og gjennomføre klubbens rekrutteringsstrategi.
- Ha hovedansvar for innføring av nye førsteårsspillere og deres foreldre i klubben gjennom
Velkommen til Fotball.
- Sørge for gjennomføring av SFKs øvrige rekrutteringstiltak i henhold til
rekrutteringsstrategi.
Rekrutteringsansvarlig har ansvaret for å evaluere og videreutvikle klubbens
rekrutteringsplan. Rekrutteringsplanen omfatter ved siden av Velkommen til Fotball også
Jentefotballdagen og TINE Fotballskole.
Velkommen til Fotball
SFK arrangerer Velkommen til Fotball for jenter og gutter som fyller 6 og 7 år kommende
sesong hver høst. Vi rekrutterer primært gjennom ranselpost hos de 3 barneskolene,
gjennom nettside til øvrig medlemsmasse og gjennom sosiale medier.
Rekrutteringsansvarlig i SFK er ansvarlig for gjennomføringen og innholdet i øktene. Vi
benytter spillere fra SFKs eldre ungdomsavdeling som instruktører på øktene. Dette sørger
for en lik inngang til SFK hvert år, som også gjør rekrutteringen av spillere, trenere og
lagledere mindre utfordrende. Antall instruktører til oppstartstiltak er 2 stk i tillegg til
rekrutteringsansvarlig.
Tilgjengeliggjøring av planverk og verktøy, i tillegg til opplæring i vår måte å kjøre treninger
på, bidrar til at terskelen for å ta på seg oppgaven som trener er lavere. SFK følger NFFs
øktplaner som er tilgjengelig på treningsøkta.no.
Et foreldremøte for spillere som har deltatt på Velkommen til Fotball, og eventuelt nye
spillere, skal arrangeres før oppstart av laget. Her skal klubbens verdier, mål og retningslinjer
blir presentert, samt kontingenter og annen nyttig informasjon. Det er også på dette møtet vi
skal rekruttere hovedtrener og trenere. Dette møtet arrangeres i januar, i god tid før
påmelding av lag.
Velkommen til Fotball har en gruppe med trening for gutter, og en gruppe med trening for
jenter. Disse treningene legges til samme dag i oppstartsperioden VTF for mindre belastning
på instruktørkorps.
Plan for gjennomføring:
- Annonsering av oppstart - når skolen er i gang i august
- Rekruttering av instruktører - august
- Oppstart treningsøkter - slutten av september
- Foreldremøte - januar
- Oppstartsperiode nye trenere fra februar
De 2 sesongene vi nå har gjennomført Velkommen til Fotball har SFK rekruttert ca 60 nye
spillere og 25 nye trenere, lagledere og foreldrekontakter.

Jentefotballdagen
SFK har siden høsten 2015 arrangert jentefotballdagen på Kurland. Dette er en
rekrutteringsdag med utelukkende eldre jentelag i SFK som instruktører.
Rekrutteringsansvarlig står for gjennomføringen av dagen og sportslig planlegging.
Administrasjon står for annonsering og bidrar i planleggingen.
Plan for gjennomføring:
- Annonsering av jentefotballdagen - juni
- Rekruttering av instruktører - august
- Klargjøring av informasjonsmateriell - august
- Gjennomføring av Jentefotballdagen - september
Eﬀekten av Jentefotballdagen har ikke vært enorm, og budskapet ikke like utbredt som
ønskelig. Tiltaket har stort potensial for vekst og er en del av vår langsiktige strategi for
økning av jenteandel i SFK. Et samarbeid med naboklubber i 2017 sesongen er mulig for å
få opp andelen.
TINE Fotballskole
Mange får sin første fotballopplevelse på TINE Fotballskole. I mange år har TINE
Fotballskole på Kurland vært en opplevelsesrik og morsom start på skoleferien for mange
barn, både i nedslagsfeltet til SFK og utenfor. I 2016 deltok 165 barn og ca 25 instruktører.
Rekrutteringsansvarlig har ansvaret for planlegging og gjennomføring av TINE Fotballskole.
Plan for gjennomføring:
- Annonsering av TINE Fotballskole - mars
- Rekruttering av instruktører - april
- Klargjøring av gjennomføringsmateriell - mai
- Gjennomføring av TINE Fotballskole - juni (første uka av skoleferien)
Jenteandelen på TINE Fotballskole ønsker vi å heve, og gjennom etableringen av egne
jentelag i klubben har vi stor tro på dette i 2017 sesongen.

