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Status - prosjektet "Jenteløftet i fotballen i Møre og Romsdal
2018-2020"
Prosjektet «Jenteløftet i fotballen i Møre og Romsdal 2018-2020» (Jenteløftet) er ei
treårig satsing prioritert i Økonomiplan 2018-2020 med 0,5 mill. kroner per år i
prosjektperioden, sak T- 63/17.
Prosjektet vart starta som følgje av at fylket kunne vise til gode prestasjonar og
aktivitetstilbod på herresida i fotballen, mens vi på kvinnesida ønska å skape meir
utvikling for å komme opp på same nivå.
Jenteløftet har som mål å få fleire jenter til å spele fotball lengre. Prosjektet skal
også medverke til å nå følgande delmål:
o skape varig endring i haldningar til jentefotball
o auke kunnskap om jentefotball
o få fleire jenter til å ta trenerkurs
o få fleire jenter engasjert på leiarnivå
o på sikt få eit jentelag på høgste nivå i fylket
Prosjektet er leia av Nordmøre og Romsdal fotballkrets og Sunnmøre fotballkrets.
Møre og Romsdal idrettskrets og Møre og Romsdal fylkeskommune sitt saman med
kretsane i ei felles styringsgruppe.
Begge fotballkretsane har kome godt i gang med å sette i verk tiltak som dei trur
vil bidra til å nå måla for prosjektet. Som eigne fagseminar for trenarar for jente og
endring av seriestrukturen for jenter, for å sjå om det kan få jentene til å spele
fotball lengre. Dei har og gitt økonomisk støtte til klubbar har ein langsiktig strategi
for jentefotballen. Vedlegg 1 viser ei oversikt over alle tiltak som er gjort så langt i
prosjektperioden.
Som del av prosjektet, er det gjennomført ei kartlegging av ungdom sin deltaking i
fritidsaktivitetar i Møre og Romsdal. Kartlegginga vart gjennomført ved ungdomsog vidaregåande skular hausten 2018. Målet med undersøkinga var å få
tilbakemelding frå ungdomane om kva dei meiner er viktige tiltak for å hindre
fråfall.
Kartlegginga viser mellom anna at hovudgrunnen til å delta i fysisk aktivitet er at
dei likar å vere aktiv, det er sosialt å vere med, trening er moro, det er moro å
reise på cup/stevner og å vere del av eit lag. Dei som sluttar seier at dei ikkje har
tid, det er kjedelig, at dei opplever at dei ikkje er flink nok og at trenaren prioriterte
dei beste.

Funna blir lagt til grunn for tiltak i dei komande åra, for å best mogleg nå måla i
prosjektet. Resultata på kartlegginga ligg vedlagt i vedlegg 2.

Vedlegg
1 Status jenteløftet 2018 fra kretsene
2 Deltakelse i fritidsaktiviteter blant ungdom i Møre og Romsdal

