
 
 
 
 
 
Rollen «Oppstartsansvarlig» ligger i styret for Avd. Barn-Idrettsskolen, og 
vedkommende har ansvar for rekrutering og oppstart av årlige nye årskull, samt 
oppfølging av trenere/ledere/foreldre etter oppstart. 
 
 
Rekruttering: 

- Arrangere «prøvetrening» og samtidig infomøte for foreldrene i mai. Treningen 
gjennomføres sammen med det yngste kullet og deres trenere. 

- Avtale med og påse at markeds- og arrangementssjef besøke alle skoler og barnehager 
i august måned og markedsføre klubbens tilbud til barn i aldersgruppa 5 til 7 år. 

- Lage invitasjon – dele ut på skoler – barnehager.  
- Spre informasjon på sosiale media  
- Skaffe nok eksterne trenere til første øktene  
- Sette agenda for første foreldremøte  
- Sørge for at oppstarten skjer medio i slutten av august hvert år.  
- Få på plass trenerteam - det er viktig at det er mange trenere/ledere.  

	  
Oppstart: 

- Sette av treningstid, og skaffe nødvendig utstyr 
- Bestille inn T-skjorter i nok mengde 
- Sørge for effektive kommunikasjonslinjer – adresse/foreldrelister.  
- Være støttespiller/bidragsyter for de nye trenerne/laglederne første året i klubben.  
- Følge opp trenere med kurs og innspill. Klubben kaller alle nye trenere/lagledere inn 

til eget møte i løpet av kort tid etter oppstart.  
På oppstarts dagen bør det være med kompetente trenere/ledere som kan gjennomføre trening. 
Alle som starter opp tildeles Avaldsnes T-skjorte. 
 
 
Foreldremøte, gjennomføring:	  

Ved oppstart avholdes foreldremøte. Her kan også andre nøkkelpersoner i klubben delta, som 
styreleder i avdelingen, sportslig leder etc. 
  
Agenda for oppstartsmøte; 
 

- Velkommen 
- Presentasjon av klubben  
- Priser – medlemsavgifter (Gratis første halvår – inntil gruppene «setter seg»).  
- Trenings/aktivitetsopplegg  

Instruks for 
Oppstartsansvarlig nye årskull 
 
 



- Klubben stiller med anlegg, utstyr (baller-drakter-osv), cuppåmelding og mye annet 
for felleskapet.  

- Anlegget er felles eie og til glede for alle – alle må bidra.  
- Deltagelse dugnader, inntektsbringende tiltak og loddsalg 
- Klubbklær  
- Klubbens mål, verdier og retningslinjer(sportsplan) blir presentert.  
- Forsikring, rutiner ved skade 
- Informere om retningslinjer for bilder av andres barn i sosiale medier mm. 

 
	  
	  

 


