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REKRUTTERINGSANSVARLIG

Rekrutteringsansvarlig skal utføre følgende oppgaver for Randaberg Fotball:
BARNEAVDELING:
• Rekruttere nye spillere til klubben
- Arrangere årlig aktivitetsdag for 5-6 åringer (begge kjønn).
Herav planlegge, informere og utføre samlingen sammen med
barneutvalg i klubben.
- Fotballskoler arrangeres ila året. Disse brukes til rekruttering av eldre
barn. Dette er en god arena å nå ut til flere barn, både jenter og gutter.
- Arrangere Miniturnering for de minste (5-6 år, gutter og jenter).
Denne turneringen vil bare handle om de minste og skape et samhold
som kanskje flere vil være en del av.
• Rekruttere nye spillere i alle aldre
- For nye spillere i alle aldre, tas spiller i mot med god informasjon rundt
det laget spiller skal bli en del av (treningstider, kamper,
spiller/foreldregrupper etc.). Det informeres gjeldende lag at ny spiller
ankommer. Spillerinformasjon blir videreformidlet fra lagleder til
admin.ansvarlig i klubben.
- Randaberg IL Fotball har samarbeid med Randaberg Kommune
angående flerkulturelle og funksjonshemmede spillere som ønsker å
være en del av fotballen.
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• Oppstartsansvarlig for nystartete lag (5 – 6 års lag)
- Registrere nye spillere / støtteapparat og informere admin.ansvarlig.
- Arrangere støtteapparatsmøte (inndeling av lag) for å informere om
klubb virksomhet og lignende, samt skaffe nok trenere / lagledere for
hvert lag. Skape engasjement i foreldregruppen.
- Legge opp treningstider og nødvendig spilleutstyr (kjegler, vester mm.)
- Bistå og være synlig på fellestreninger for oppfølging av alle lag.
- Arrangere foreldremøter sammen med støtteapparat for alle
nyetablerte lag, både gutter og jenter.
- Være kontaktperson for alle nystarte lag det første året.
• Informere / arrangere kurs for videreutvikling av nye trenere
- Barnefotballkvelden
- Grasrottrener-kurs (C-lisens)
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