Vear IF Fotball

Rekrutteringsplan ved oppstart av årskull
Rekruttering til barnefotballen på Vear skjer normalt ifra barnehagene våre Ekely, Sigridløkka
og Hogsnes.
Vi starter opp med nye lag i midten av april. Vinteren er ferdig og det er noen måneder til
skolestart. Barna får noen måneder på å bli kjent før de begynner på skolen. Dette kan være
bra for noen barn, som gruer seg til å begynne på skolen. Da kjenner de hverandre før de møter
på skolen.
Det skal rundt første uka av april henges opp informasjonsskriv på barnehagene Ekely,
Sigridløkka og Hogsnes. Det kan også være lurt å henge opp i de to barnehagene i Melsomvik.
Kiwi Vear, Meny Jarlsberg og Joker Melsomvik er andre steder for info. Informasjon skal også
legges også ut på Vear IF sin hjemmeside og Facebookside.

Oppstartsmøte
Rundt 14 dager etter at man har hengt opp lapper, skal rekrutteringsansvarlig gjennomføre et
felles oppstartsmøte for alle interesserte foreldre. På dette møtet forteller man om klubbens
mål og visjoner. Man forteller hvordan klubben er organisert og hvordan man organiserer
barnefotballag i klubben.
Vear IF ønsker å starte opp rene jente- og guttelag. Derfor deler gruppen seg i gutteforeldre og
jenteforeldre. Helst bør det gjennomføres to helt adskilte oppstartsmøter. Da skal man bli
enige om hvem som tar hvilke roller i støtteapparatet. Støtteapparat rundt laget skal bestå av:
•
•
•
•

Hovedtrener, og trenere ift antall spillere (ca 1 trener per 7-8 spillere inkl hovedtrener)
Lagleder
Dugnadsansvarlig
Baneansvarlig

Klubben har som mål å rekruttere 15 gutter og 15 jenter per alderstrinn. Det er ikke gitt at dette
kommer på plass ved oppstartsmøte eller til første trening, men det bør jobbes mot dette i
løpet av de første sesongene, både for å ha stor nok spillergruppe, men også stor nok
foreldregruppe.

Vear IF Fotball

Likeverdig tilbud for alle
Det skal synliggjøres, både i informasjon på barnehager og lignende, og på oppstartsmøte, at
klubben ønsker å gi et likeverdig til alle barn, uavhengig av funksjonsevne, etnisitet og
betalingsevne.

Trenere
Hvis det er forelde som føler seg klare som trenere til å starte med treninger, så skal de få lov
til det. Rektrutteringsansvarlig kan da stille de første øktene som støtte. Nye trenere vil gis
mulighet til å ta grasrottrener delkurs 1 i løpet av første året som trener. Som kvalitetsklubb er
det krav om at minimum en trener per lag har tatt kurs, men Vear IF ønsker at alle trenere skal
ha lyst til dette, og se verdien i det.

Treninger
Trener vil få ut utdelt treningstid av sportslig leder eller styreleder. Én time én gang i uken er en
grei treningsmengde første året.

Utstyr
Rekrutteringsansvarlig bistår ny trener med å kontakte materialforvalter for utdeling av utstyr.
Hvert lag vil få tildelt fra klubben:
•
•
•
•
•

Baller, 1 per spiller
Ballnett
Vester
Kjegler
Bag til vester og kjegler

Spiller må selv stille med:
•
•
•

Fotballsko (og innesko ved trening innendørs om vinteren)
Leggbeskyttere
Vannflaske

