
Oppstart nye kull i SK Baune 

Kompetanse 

Det er trenerveileder som har ansvar for rekruttering.  

Organisering 

Vi har god erfaring med å starte våren før skolestart. Fint å starte før høstværet setter inn. 

Rekrutteringsansvarlig har ansvar for å henge opp informasjon i nærområdet og i 

barnehagene i nærheten (Sletten, Mannsverk, Landås, Fantoft). 

Fotballfaglig har oppstarten fokus på gøy med ball og at treningen er godt organisert. Viktig 

med mye aktivitet og ballkontakt. Viktigste målet er at alle skal ønske å komme igjen neste 

gang. Mer detaljer rundt det er vel mer naturlig å ta opp i et sportslig utvalg? 

De første 6 treningene sammen med spillere fra A laget, damelaget og juniorlaget (to 

treninger på hver).  

I løpet av de tre første treningene må 1-2 lagleder være rekruttert. Lagleder noterer 

kontaktinformasjon til spillere og foreldre i løpet av de første treningene. 

Etter at aktivitet på trening er godt i gang samler trenerveileder foreldrene og informere om 

hva som trengs for å få et lag til å fungere. Etter å ha fått minst en lagleder så er det å 

informere om trenerrollen og hjelperrollen. Se egne vedlegg med instruks for lagleder, 

trener og hjelpere. Hele organisasjonen må fungere. Alle må ha sine avgrensede oppgaver og 

alle må bidra litt. Flest mulig skal gjøre minst mulig er et godt prinsipp. 

Leder i Baune kommer på en trening og informerer om Baune generelt. 

Rekrutteringsansvarlig tar initiativ til og blir med på første foreldremøte, men lagleder må 

organisere det. 

Rekrutteringsansvarlig har ansvar for gjennomføring av de første seks treningene. Deretter 

tar lagets trenerer over, og rekrutteringsansvarlig går inn i rollen som trenerveileder. Det 

første året prøver trenerveileder å være tilstede stort sett på hver trening til oppstarten av 

neste kull går i gang. 

Trenerveileder har ansvar for å videreutvikle og oppdatere rekrutteringsplanen og veiledning 

til lagleder, hjelper og trener. 


