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I fotballavdelingen i Hundvåg IL har vi et mål om å ha jentelag i alle aldersklasser. Innehaver av dette vervet
skal ha dette som sitt hovedmål. Jenteansvarlig skal ha et særskilt ansvar for oppfølging av jentelagene, og
samhandling mellom jentelagene.
Jenteansvarlig er en del av Hundvåg IL Fotball sin sportslige avdeling. Det forutsettes at Jenteansvarlig er godt
kjent med Klubbhåndboken og med fotballavdelingen sin sportsplan.
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Rollen som «Jenteansvarlig» vil blant annet ha følgende oppgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvarlig for utvikling av tiltak for å sikre økt rekruttering til jentefotballen og tiltak for å beholde
jentene i fotballen lengst mulig. (Bidra til at disse forankres i sportsplanen)
Kontinuerlig arbeid med rekruttering av jenter inn til klubben i samarbeid med Rekrutteringsansvarlig
I samarbeid med Rekrutteringsansvarlig planlegge og organisere oppstart av nye jentelag og
oppfølging av disse.
Legge til rette for, og bidra til, god kommunikasjon og godt samarbeid mellom lagledelsen på
jentelagene i fotballgruppen.
Bistå trenerveileder og sportslig leder i rekruttering av trenere og trenerutvikling på jentesiden.
Ivareta jentenes tilbud i klubben utover det sportslige, som praktisk tilrettelegging etc
Etablere årlige samarbeidsforum med øvrige lokale klubber med planlegging av aktiviteter og tilbud for
jenter.
Representere Hundvåg Fotball jenter på arrangement, kurs med mer.
Være knyttepunktet mot Rogaland Fotballkrets, samt følge opp tiltakene fra prosjektet ‘Jenter i
Fokus’
Ved behov være en ressurs til Barne- og ungdomsleder med bidrag inn mot trenere og lagledere for
jentelagene.
Sørge for at det arrangeres minst to jentesamlinger i året for aldersbestemte klasser («Jenter i fokus»).
Ha jevnlige møter med jentelagene.

Avgrensning mot avdelingsleder
Avdelingsleder har ansvar for alle lag i avdelingen (jenter og gutter). Jenteansvarlig har en tilleggsfunksjon for å
øke rekruttering og beholde spillere i alle alderstrinn på jentelagene.
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