
 
 

 
 

Rekrutteringsplaner i klubb   

Resultat av gruppearbeid 

Hvordan lykkes? 

- Skoleturnering, over 200 barn, GØY.  

- Reise med laget 

- Være stolt av det man får til. Når noe kommer med til NTC, må det tipses 

lokalavisen. 

- NBBF er flinke til å skrive blno nyheter, trenger mer om forbilder, camper, 

turneringer, resultater fra cupen, fortellinger fra cuper. 

- Rekrutteringsfremmende å ha et konkret må for antall medlemmer. 

-  

Ressurspersoner: 

- Mange lag, samling av lag i stedet for klubbfølelse. Foreldre-engasjement må 

opp. Finne kontaktarenaer for å møte på foreldre. NBA-kickoffkveld, 

juleavslutning, sesongavslutning, der man kan bli kjent med foreldre. Møte de 

som kan bli ressurspersoner. 

Suksessfaktorer  

- Trenere, vrekruttering er også forhindre frafall. Foreldretrenere vs andre 

trenere.  

- Foreldretrenere brukes ikke i Skjetten, vanskelig å holde seg objektiv. Kan 

stille krav til trenere som ikke er foreldre. 

Kolbotn vs nord 

- Store forskjeller. 

- Kolbotn tør ikke rekruttere, har ikke tid/plass 

Frist, ikke tid 

- Selge jobben som trengs gjort. Kan få det på CV. Utvikle seg som spiller og 

som person. Kan også få litt betalt.  

Spillere 

- SFO-basket. Ønsker å bruke SFO-basket. God og langsiktig plan, halltid etter 

SFO, gå rett til trening. Blir medlem. SFO-turnering. Invitere med foreldre om 

det kan tas på søndager for eksempel. Må være noen norsktalende, 15/16-

åringer er veldig kule for disse barna. Foreldre delta? Trenger ikke mye 

kompetanse for å bidra. 

ANDRE KOMMENTARER TIL SLUTT: 

- Også 15/16-åringer kan rekrutteres, så man må ikke glemme denne gruppen 

- Basket er i en unik posisjon til å rekruttere ungdommer 



   

 
 

- Avdankede håndballspillere kommer gjerne til oss 

- 3mot3 som rekruttering 

- God plan, tett dialog med skolene 

- Engasjere foreldre de årene når lek er fokus 

- Bruk Inkluderingsprosjekt for å få innpass på skolen 

- Trening i SFO tiden og etter SFO 

- Melde inn i klubb til rimelig penge, for tilgang til foreldre 

- Skoleturnering 

- Beholde eksisterende medlemmer 

- Langtidsplan 

- Begrense kostander 

- Øke hallkapasitet 

- Utdanne lavterskel trenere 

- Barneskoler 

- Utfordringer rekruttering av trener 

- Være stolte, ved regionuttak 

- Bruke eldre spiller 

- Bruke media 

- Team building ved å bli med på turneringer 

- Lage sosiale møteplasser for å aktivere foreldregruppen 

- Suksessfaktor er kontinuitet 

- Voksne gode trenere fra første dag 

- Må tørre å stille krav til ungene også 

- Foreldretrenere må ha basketkompetanse 

- Skjetten: ønsker ikke foreldretrenere 


