
FK Mandalskameratene skal gi et fotballtilbud til alle gutter og jenter fra våren det  året det fyller 6 år. 

For å nå ut til flest mulig barn må tilbudet bli synlig for flest mulig. FK Mandalskameratene ønsker  en klar strategi for 
hvordan denne rekrutteringen skal håndteres.  Derfor har klubben  trukket ut noen tiltak som skal følges hvert år:

Annonsering av oppstart: 

• Annonse i lokalavisa 

• Informasjonsskriv til barnehager / skoler 

• Informasjon på klubben sine hjemmeside og facebook side

Rekrutteringsdag barnefotball: 

• Klubbens oppstartsansvarlig har ansvaret for gjennomføringen av dagens treningsøkt

• Informasjon om klubbens retningslinjer for barnefotballen

• Registrering av spillere

• Rekruttering av kullansvarlig,  trenere og lagleder

• Klubbens ambisjon er at vi for hvert nye årskull får med 50stk gutter og 20stk jenter i løpet av de første 2 årene 

for å sikre best mulig rekruttering fremover for de aldersbestemt lagene

Klubben skal sikre at det nye årskullet får tildelt og tilbud om: 

• Treningstider 

• Tilstrekkelig med utstyr, herunder baller, vester, kjegler o.l. 

• Relevant kursing til støtteapparat i løpet av første år (Barnefotballkurset o.l) 
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Jentefotball har en egen handlingsplan for hvordan rekruttere nok jenter på hvert årskull, slik at det er lett å differensiere 
når de kommer opp på elleverfotball. 

De mest ivrige får tilbud om å trene med eldre lag eller trene med jevnaldrende gutter. 

Siden det ikke er stabile årskull med mange jenter, vil det være store tilpasninger til denne planen for jentene. 

FK Mandalskameratene ønsker  en klar strategi for hvordan denne rekrutteringen skal håndteres.  Derfor har klubben  
trukket ut noen tiltak som skal følges hvert år:

1. Klubbens skal hver høst arrangeres egen jentefotballdag hvor målsetningen er følgende

- Oppstart av jentelag 6 og 7 år

- Rekruttering av jenter 8 - 13år

- Lek med ball

- Introduksjon til klubben

- Gøy med venninner

- En dag med fokus på jenter

2. Klubben skal legge til rette for at flest mulig jenter spiller fotball og følgende tiltak skal prioriteres

- Tilrettelegging av treningstider

- Førsteprioritet på halltrening vinterstid 

- Engasjerte trenere 
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Barnefotball

FK Mandalskameratene skal rekruttere spillere gjennom å avholde felles kick-off tidlig på høsten for førsteklassinger som 
tidligere beskrevet. 

Målsettingen er å ha minst 70 fotballspillere fra hvert kull, totalt for jenter og gutter. 

Det skal etableres egne jentelag helt fra oppstarten. 

Klubben har også en Fotball Fritidsordning (FFO) for aldersgruppen 7-10 år som er åpen for alle som ønsker å være med. 

Etter oppstarten skal det være jevnlige rekrutteringstiltak på de lokale skolene for å få med noen av de som ikke begynte 
på fotball ved skolestart i 1.klasse. Alle er velkomne til å melde seg inn i FK Mandalskameratene

Ungdomsfotball

Rekruttering fra andre klubber skal kun skje helt unntaksvis og ut i fra følgende prinsipper i baren – og ungdomsfotballen

• I tilfeller hvor det er spillere som vil bort fra andre klubber. Klubben må være selektive i denne prosessen, og ikke gå for 
flere spillere fra samme lag/klubb men sørge for å ha en god dialog med klubb og foreldre om muligheter til samarbeid

• Det skal ikke gis særskilte lovnader til spillere som kommer utenfra. Spilleren skal starte på det årskullet spilleren 
tilhører, for å vise at man er klart bedre enn spillere på eget årskull og derfor faller inn i kategorien for permanent 
oppflytting. 

• Dette vil også markere at spillere utenfra konkurrerer på samme linje med spillere som har gått alle gradene til klubben. 

• Ekstern rekruttering skal alltid avklares med sportslig utvalg og klubbens sportslige ledelsen. 

• Dersom andre klubber ønsker å låne spillere fra FK Mandalskameratene , skal dette alltid avklares med 

sportslig utvalg og klubbens sportslige ledelse



Juniorfotball

Gjennom godt og strukturert arbeid i barne- og ungdomsfotballen er målet å stå igjen med en sterk gruppe egenutviklede 
spillere i Junioravdelingen.

På herresiden er målsetningen å ha et G19 Satsningslan – lag , ett G19 Kompislag , og på damesiden som består av et 
damelag. 

Junioravdelingen skal i utgangspunktet bestå av spillere fra klubbene i vårt nærområde under 23 år.

Denne avdelingen skal være det naturlige valget for unge ambisiøse spillere i vårt nærområdet og målsettingen er at de 
fleste spillerne kommer satsningsgruppene som er etablert for å ivareta spillerne i vårt nærområde på tvers av 
klubbtilhørighet

Junioravdelingen har en målsetning om å levere flest mulig spillere til våre A-lag. Vi ønsker derfor å minske avstanden til A-
lagene. Spillerne i utviklingsavdelingen skal få muligheten til å trene samtidig og likt som A-laget. 

Dette vil heve tilbudet til våre unge spillere, i tillegg vil dette gjøre hospitering opp på et A-lag enklere. 

På damesiden trener dame-lag og J17 laget sammen. 

Seniorlag

A-lagene har en målsetting om å etablere seg i 2.divisjon. Det er viktig for klubben å ha begge Alagene i denne 

divisjonen, slik at vi har et endestopp på riktig nivå for våre unge talenter i norsk toppfotball. 

Målet er å skolere spillere fra barne- og ungdomsfotballen i klubben, gjennom Junioravdelingen sånn at de kan ta 

steget opp på A-lagene. Det naturlige rekrutteringsfeltet for våre A-lag er Vestre Agder, men vi ønsker å få frem 

flest mulig spillere gjennom vår egen utviklingsavdeling
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