
 

 
Rekrutteringsplan Nymark IL 

 

1. Innledning 
 

Rekrutteringsplanen er etablert av Hovedstyret. Hovedstyret er også ansvarlig for å 

vedlikeholde og ajourføre planen til enhver tid. 

2. Hvem er ansvarlig for rekruttering   
 

Rekrutteringsansvarlig er leder for Fotball Barn for de yngste spillerne fra 7-12 år.  

 

Gruppestyret i Fotball Ungdom er ansvarlig for rekruttering av medlemmer fra 13-16 år. 

Gruppestyrene i Fotball Herrer og Fotball Damer er ansvarlig for rekruttering av eldre utøvere 

for henholdsvis gutter og jenter. 

3. Primært geografisk område 
 

Klubben har som hovedprinsipp at rekruttering til Fotball Barn skal skje fra nærområdet.  

Spillerne på lagene skal fortrinnsvis rekrutteres fra Fridalen og Kronstad barneskoler.  

 

For Fotball Ungdom skal rekruttering skje hovedsakelig fra Gimle Ungdomsskole.  

 

Primært geografisk område for rekruttering til Fotball Barn og Fotball Ungdom skal være 

”øyen” mellom hoved-innfartsårene Natlandsveien og Møllendalsveien i øst, Fjøsangerveien i 

vest, Hagerupsveien i sør og Danmarksplass i nord. 

 

Utøvere fra andre områder er også velkommen som utøvere i Nymark IL dersom forholdene 

ligger til rette for det. Nymark IL har tett dialog med naboklubber med hensyn til eventuelle 

spilleroverganger særlig for aldersklassene fra 7-16 år.  

 

Klubben driver ikke aktiv rekruttering av medlemmer utover klubbens primærområde i 

aldersklassene 7-19 år.  

 

4. Rekruttering av førsteklassinger   
 

1 klassinger rekrutteres årlig i henhold til rekrutteringsplanen og prosessen vil normalt være 

basert på følgende plan/trinn: 

 

- Det fastsettes dato for informasjonsmøte som skal vektlegge klubbens verdier, mål, 

krav og retningslinjer herunder Sportsplanen  

 

- Informasjonsmøte avvikles normalt årlig i siste halvdel av august 

 



 
- Informasjon om foreldre møte / oppstart av trening for nye årganger formidles av 

klubben via nettsiden og ved skriv (ranselpost) på de aktuelle skolene 

 

- På informasjonsmøtet utnevnes også ansvarlige trenere / lagledere for lagene så langt 

det er mulig  

 

- Rekrutteringsansvarlig skal bistå trenere og støtteapparat i forbindelse med 

foreldremøter etter behov 

 

- Treneransvarlig skal i en oppstartsfase bistå med veiledning på feltet etter nærmere 

avtale med Leder Fotball Barn og involverte trenere 

 

- Registrering av nye utøvere, tildeling av treningstid og tildeling av utstyr utføres i 

henhold til klubbens praksis   

 
 
 
 
 
 


