
Rekrutteringsplan Odda FK 

 
Rekrutteringsarbeidet i OFK handler om å få med flest mulig – lengst mulig. Denne planen beskriver 

hvordan klubben jobber med rekruttering av spillere. 

1. Rekruttering nye kull 

Alle barn som begynner i 1. klasse på Odda Barneskole skal få tilbud om å spille fotball for OFK. Det 

skal også opprettes dialog mot naboklubber for å kartlegge om de har tilbud til 1. klasse i sin klubb. 

Oppstartsmøte 

Rekrutteringsansvarlig har ansvar for å planlegge et oppstartsmøte og annonsere dette i aktuelle 

kanaler: via Odda barneskole, som oppslag, på hjemmesiden og i sosiale medier. 

Oppstartsmøtet skal gjennomføres i september, og trening skal senest være i gang i løpet av oktober. 

Rekrutteringsansvarlig, Daglig Leder og Trenerveileder har ansvar for gjennomføring av møtet. 

Oppstartsmøtets innhold: 

• Info om klubben og medlemskap 

• Bruk av Spond 

• Foreldrevettregler 

• Fair play 

• Innhold trening 

• Treningstider 

• Rekruttering av trenere 

• Rekruttering av lagledere 

• Info om trenerutdanning 

• Info om serie/turneringer 

• Tilrettelegging for funksjonshemmede 

 

Første trening for nye kull. 

Trenerveileder sammen med nye trenere har ansvaret. 

Trenerveileder sammen med sportslig utvalg utarbeider rutiner for innhold på første trening. 

Jenter og gutter deles i hver sin gruppe fra første trening. 

Alle får T-skjorter med OFK-logo og leggbeskyttere på første trening.  

Trenerveileder avtaler videre oppfølging med nye trenere. 



 

 

 

2. Rekruttering til eksisterende lag 

OFK har alltid plass til nye spillere på alle våre lag. Nye spillere er velkomne på trening uansett tid på 

året. Dette kommuniseres via klubbens hjemmesider og i media ved anledning. 

Potensielle nye spillere vil ofte ta kontakt via klubbens hjemmesider, med Daglig Leder eller direkte 

med trenere / lagledere.  

Første kontaktpunkt gir ny spiller (evt foresatte)  

• veiledning i innmelding i Spond  

• informasjon om treningstider 

• kontaktinformasjon til lagleder  

• informasjon om medlemskontingent 

Daglig Leder følger opp innmelding i Spond og Fiksansvarlig følger opp korrekt registrering i Fiks (for 

spillere fra og med det året de fyller 12 år). 

Lagleder er ansvarlig for at ny spiller blir tatt godt imot på første trening. 

 

3. Rekruttering fra naboklubber i kommunen 

Ullensvang kommune har flere klubber og lag, hvor OFK er den største med bredest tilbud. Spillere vil 

ofte søke mot OFK når de blir eldre og deres lokale klubb ikke har passende lagstilbud. Denne 

overgangen skal skje naturlig, ikke ved at OFK «stjeler» spillere fra andre klubber. Målet er at alle 

barn og unge som ønsker å spille fotball skal få muligheten til det. 

OFK ønsker at særlig yngre spillere skal få en myk overgang til ny klubb, og er åpen for at spillere med 

annen primær klubbtilhørighet trener med våre lag på barne- og ungdomsnivå.  

Disse spillere skal registreres som ikke-medlem i Spond tilknyttet gruppen de trener med. Det kreves 

ikke treningsavgift for disse.  

Kun medlemmer i OFK kan delta i kamp.  

 

4. Særlige behov ifm rekruttering 

Innmelding i og bruk av klubbens medlemssystem Spond krever noe språkkompetanse og digital 

kompetanse. Spillere / foresatte som ikke får til dette skal få veiledning av lagleder, eventuelt 

henvises til Daglig Leder. 

Klubben har jevnlig kontakt med kommunen om rekruttering og oppfølging av flyktninger og barn fra 

familier med særskilte behov. 

Personer med nedsatt funksjonsevne skal inkluderes i klubben på lik linje med alle andre spillere. OFK 

har tilbud om tilrettelagt fotball (Stjernelag). 



 

5. Måltall rekruttering 

Måltall barnefotball:  

60% av elevmassen ved Odda barneskole. 50/50 fordeling jenter/gutter.  

Antall vil variere med kullstørrelse år for år. (Eksempel: kull på 50 elever, mål om 30 spillere – 15 

jenter og 15 gutter.) 

 

Måltall ungdomsfotball:  

Årsklasser som spiller 7’er: 11 spillere 

Årsklasser som spiller 9’er: 14 spillere 

Årsklasser som spiller 11’er: 17 spillere 

Samme måltall for jenter og gutter. 

 

Oppdatert oktober 2021. 


