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Nesodden søker  oppstart for nye årganger på høsten etter skolestart i 1. kl.  

Dette gjøres ved «flyers» via  barnehager og skoler. Dette skjer senest i mai våren 

før skolestart og gjentas senest august etter skolestart. 

Sosiale medier, fotballen og idrettens hjemmesider skal også benyttes.  

Prosessen ledes av Barnfotballansvarlig/Oppstartsansvarlig, se egen instruks til 

Oppstartsansvarlig. 

Oppstartansvarlig, sportslig leder skal ta beslutninger om man skal dele opp oppstart 

pr kjønn, samt at det skal hensynstaes funksjonshemmede og flerkulturelle. 

Foreldre som ønsker å bidra skal tilbys relevant kursing i henhold til klubben kursplan 

i årshjulet. 

Etter at oppstartsfasen er ferdig skal oppstartsansvarlig være behjelpelig med 

laginndeling. 

Oppstartsansvarlig skal også være behjelpelig med spørsmål de utvalgte 

trenere/ledere skal ha videre, samt normal oppfølging av disse i samarbeid med 

treneransavrli, se egen instruks.  

Oppstartsansvarlig har ansvar for at det arrangeres et snarlig foreldremøte slik at 

man sørge for at de også disse kjenner klubbens verdier, mål og retningslinjer, samt 

hva klubben forventer av de som foreldre. Her skal det også informeres om 

treningskontigent, medlemsavgift i NIF, familiemedlemskap i NIF, fotballskole, 

akademimuligheter, seriespill m.m.  

Info sendes ut som ranselpost på skoler/barnhager og bygges på følgende mal: 
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Mal: 

FOTBALL FOR 2010 KULLET I 

NESODDEN IF 

( Til alle foreldre på Tangen med barn født 2010 ) 

Da mange foreldre fra Tangen ikke hadde mulighet til å møte på møte torsdag 15. 

september;  

Inviterer Nesodden IF Fotball til nytt oppstartsmøte for 

2010 kullet mandag 19. september kl 1945. Møtet vil finne 

sted i klubbhuset på Berger Stadion. 

Her vil dere som har barn som ønsker å spille fotball få all nødvendig informasjon 

dere trenger om fotballtilbudet i Nesodden IF 

Agenda: 

- Presentasjon av Nesodden IF fotball 

- Hva er Nesodden IF barnefotbal? 

- Presentasjon av Kiwi-serien og Energihuset Cup 

- Presentasjon av Akademiet 

- Spørsmål 

TRENERE OG LAGLEDERE: 

Barnefotballen i Nesodden IF Fotball er basert på frivillighet og dugnad . Vi er derfor 

avhengig av foreldre som ønsker å stille som trenere og lagledere. Dersom noen av 

dere ønsker å være trener/lagleder, er det bare å melde seg enten på oppstartsmøtet 

eller på telefon/mail  i forkant. 

Vi ønsker i løpet av møtet og få på plass så mange frivillige rundt lagene som mulig, 

når dette er gjort vil det avtales et nytt møte med de som tar på seg verv rundt 

lagene. Det vil da bli et felles trener og lagledermøte for alle lagene uken etter 

oppstartsmøtet hvor vi vil dele ut utstyr til lagene og beslutte treningstider. 

Fra Nesodden IF Fotball stiller følgende personer på møtet :  

Geir Harald Smith (sportssjef) tlf: 41285361   mail: ghs@nesoddenfotball.no 
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Jan Tinus Larsen (sportslig ansvarlig i styret) 

Lars Neerbye (Barnefotball ansvarlig) 

Har dere spørsmål eller vil melde dere som trenere/lagledere, eller bare slå av 

en prat ta kontakt med Sportssjef Geir Harald Smith. 

 

 

 

 


