OPPSTART

Hvert år gir Arna-Bjørnar tilbud til alle 1ste-klassinger i bydelen, klubben

skal bestrebe seg på å få etablert lag i alle soner for begge kjønn. Vi for-

holder oss til skolene Trengereid og Garnes i blå sone, Ådnamarka i rød
sone og Ytre Arna og Haugland skoler i grønn sone, og innviterer gjennom

skolens informasjonskanaler.

Alle interesserte foreldre samles til et felles møte første uken i september,

der de vil få nødvendig informasjon om hvilke forventninger vi som klubb
har til medlemmene, og hvilke krav de kan stille til Arna-Bjørnar som klubb.
I forkant av et oppstartsmøte skal oppstartsansvarlig ta ansvar for å

kartlegge og rekruttere trenere for alle gruppene. Aktiviteten rundt det

enkelte lag for de yngste vil være foreldrestyrt, Arna-Bjørnar har ikke en

trenerstab som står klar til å overta laget det må foreldregrupperingene ta

ansvar for. Klubben har imidlertid et opplegg rundt oppfølging av trenerne,
(se neste side). Dersom det rundt noen lag ikke har vært mulig å finne
noen trenere i forkant må dette skje på møtet, viktig at alle forstår at

tilbudet er knyttet opp mot et foreldre-engasjement.

“viktig at alle
forstår at tilbudet
er knyttet opp
mot et foreldreengasjement”.

Nye trenere/ledere gis tilgang til treningsøkta.no som er en database full

av treningstips og øvelser. Alle får utdelt håndbok og i månedsskiftet

oktober/november deltar alle på Barnefotballkvelden - et obligatorisk kurs
over 3 timer arrangert lokalt i Arna. Realkompetanse er bra, men det er

viktig at våre trenere formaliserer sin trenergjerning.

Oppstartsansvarlig kaller inn til oppfølgingsmøte med de nye trenerne, lag-

lederne og miljøkontaktene ca. en måned etter at de er kommet i gang.

Viktig at både Arna-Bjørnar Fotball og Bjørnar håndball er tilstede og får

tilbakemeldinger på hvordan nye medlemmer opplever oppstartsrutinene i

klubbene.

Foreldremøter for de enkelte lag er det lagene selv som avholder. Når
lagene har vært i sving en stund inviteres foreldrene til et møte, hvor

agenda hovedsakelig vil være en gjennomgang av aktuelle tema i ArnaBjørnar Fotball sin sportsplan.
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