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1.

Innledning
Rekrutteringsarbeidet i MFK er en av de viktigste tiltakene vi utfører.
For å sikre kontinuitet i klubben og unngå at årganger faller bort er det vesentlig at vi
vektlegger hvordan nye spillere rekrutteres.
Spillerens første møte med MFK skal vektlegges. Her er det viktig å skape et godt
fundament for tiden i klubben.
Informasjon til foreldrene er like viktig. De vil gjerne vite hva deres håpefulle skal holde
på med og under hvilke forhold. Dersom foreldrene er fornøyd med hva de hører, blir
de lettere motivert til både å følge trening og kamper og kanskje også verv i klubben.
Rekrutteringsansvarlig vil legge spesielt vekt på denne foreldreinformasjonen.
MFK er opptatt av å gi et likeverdig tilbud til ungdom uavhengig av funksjonsevne,
etnisitet og betalingsevne. Styret vil ved behov behandle saker som angår dette
individuelt.
I MFK er Daglig leder/sportssjef rekrutteringsansvarlig. Funksjonsbeskrivelse finnes i
Klubbhåndboka pkt 6.4.2. Sportslige ledere på dame- og herresiden er medansvarlige
for rekruttering, som representanter fra styret.
Det er utarbeidet en standardbrief fo mottak av nye spillere/lagledere/pårørende m fl.

2.

Rekrutteringsområde
MFK sitt rekrutteringsområde er primært Modum kommune og sekundært tilstøtende
kommuner. Det er svært viktig for MFK å ha et tett samarbeid med klubbene, slik at de
beste spillerne får tilbud om å spille på høyeste nivå i MFK, på herresiden. På
jentesiden er det et tilbud til alle. Det er likevel slik at det må vurderes fra gang til gang
hvem som skal rekrutteres på bakgrunn av laget som spilleren forlater MFK.
Spillerstallene skal bestå av minimum 80% lokale spillere.
MFK rekrutterer spillere til ungdomslag i Modum fra følgende samarbeidsklubber:
• Åmot IF
• Geithus IL
• Vikersund IF
• Moingen
• Haugfoss IF
• Bingen BK
• Bakke IF
• Krødsherad IL
• Nedre Sigdal IF

3.

Målsetting
MFK skal stille følgende lag hvert år:
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- Herrer senior
- U19G

- Damer senior
- U19J
- U17J
- U15J
- U13J

Det arbeides for å utvikle samarbeidsavtalen mellom klubbene i kommunen. Dette vil
på sikt kunne bety at alle gutte- og jentespillere samles i Modum FK fra de begynner på
ungdomsskolen – i en alder av 13 år. Pr 2021 er det bare jentesiden som samles i MFK.
Høyest mulig andel av spillere fra egne aldersbestemte lag, ca 80 %, rekrutteres til
klubbens junior- og seniorlag på guttesiden.

4.

Ekstern rekruttering
Klubbens eksterne rekruttering av spillere, trenere og ledere skal alltid skje med
utgangspunkt i klubbens målsettinger, planverk og behov.
Rekruttering av spillere til avdelingens junior- og seniorlag skjer etter tre hovedlinjer:
• Oppflytting av spillere til høyere aldersklasse, juniorlag, og deretter videreføring
fra juniorlag til rekrutt-/seniorlag for de beste (ferdighetsnivå, motivasjon, tid til
rådighet, vilje).
• Inntak av unge ambisiøse seniorspillere utenfra som kan identifisere seg med
avdelingens målsettinger og dermed utvikle klubbidentitet på sikt.
• Inntak av spesielt utvalgte etablerte spillere som først og fremst ser klubbens
sportslige satsning som motivasjonsfaktor for å komme til klubben.

5.

Rekruttering av spillere
Rekruttering av spillere foregår på følgende måte:
• Samarbeid med rekrutteringsklubbene for sammen med spilleren bestemme
hvem som rekrutteres til MFK og når dette gjøres.
• Hovedrekruttering foregår ved oppstart nytt fotballår, oktober-desember.
• Det kan rekrutteres hele året, i kommunikasjon med spiller og klubb.
• Det skilles ikke på rekruttering av guttespillere eller jentespillere utover at
guttene rekrutteres inn til G19/A-lag i få tall, mens jentene skal inn når de er 13
år – uansett.
• Modum FK gjennomfører ingen egen rekrutteringsdag for gutter eller jenter.
Dette fordi samarbeidsavtalen viser at jenter skal spille i Modum FK fra det året
de er 13 år. Rekrutteringsansvarlig i klubben har et tett samarbeid med alle
klubbene i Modum for å følge opp på hvert årstrinn. Antall spillere vil variere fra
år til år basert på størrelsen på årskullene og deltakelse i barnefotballen.
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6.

Rekruttering av trenere, lagledere og andre frivillige
• Eksternt rekrutterte kompetente trenere. Fortrinnsvis lokalt, hvis mulig.
• Trenere, lagledere og andre frivillige som flyttes fra samarbeidsklubbene til
Modum FK sammen med spillere/laget fra barnefotballen.
• Motivere spillere som vurderer å gi seg til å bli trener og ta utdanning.
• Modum FK gjennomfører kompetansehevende tiltak for trenerne som en del av
de 4 trenersamlingene i løpet av året samt andre samlinger med tema og
eksterne instruktører.
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