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Rekrutteringsplan 

Oppstart av lag i 1.klassene 

Rekrutteringsansvarlig i samarbeid med styret skal hver høst hjelpe i gang 1.klassene med å 
etablere fotballag. 

• Styret skal sørge for å distribuere flygeblader til de nye 1.klassene på skolen med 
invitasjon til alle barn som har lyst å spille fotball.  
Dette skal gjøres i løpet av 1.uka av september. 

 
 

• Medlemmer av styret og rekrutteringsansvarlig skal arrangere et spiller- og 
foreldremøte ca.1 uke etter at lappene har gått ut.  
Møtet kan kjøres på klubbhuset, gymsalen eller i hallen. Det informeres om klubben, 
verdier, kontingenter, hjemmeside, etc. Likhetsprinsippene og Fair-Play-reglene skal 
vektlegges. Litt kaffe og enkel servering, ball-leker. 

 
Hensikten er å hjelpe laget i gang, få etablert en liten foreldregruppe og helst få trenere på 
plass. Varighet ½ - 1 time. 
1.klassingene får en startpakke på møtet til en verdi av ca. kr.3000,- som består av: 

Startpakke: 

20 kinahetter 
16 vester fordelt på 2 farger 
10 baller (3’er-baller)  
Ballnett 
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MIL Fotballskole 

MIL Fotballskole arrangeres hvert år i første halvdel av sommerens siste ferieuke. 
Fotballskolen er for alle barn og ungdom i alderen 6-14 år og har i snitt 100 deltakere fra egen 
klubb og naboklubber. Her kommer noen deltakere som hittil ikke har vært med i fotball, og 
vi har med nyankomne barn fra Flyktningmottaket. Fotballskolen er derfor en viktig 
rekrutteringsarena.  

Da vi ikke ønsker å stjele spillere fra andre klubber, må rekrutteringen være avgrenset til de 
deltakerne som naturlig sokner til Melbo IL. Disse vil i løpet av de nærmeste dagene etter 
fotballskolens slutt få informasjon om klubben -  og beskjed om at de er hjertelig velkommen 
på treninger, hvis de har lyst. 

 

 

Sesongavslutning for aldersbestemt 

Hvert år arrangeres sesongavslutning for aldersbestemt fotball i november måned. Dette er en 
rekrutteringsarena, da mange søsken og foreldre er tilstede.  

Det kjøres fotballaktiviteter ledet av A-laget, kafé -  og gratis brus og boller for alle spillerne. 
Her er det viktig at det legges ut informasjon om klubben! 

 


