
Prosjektbeskrivelse 
 

 

 

Innledning 

NBBF Region Vest ønsker å styrke satsingen på tilbud i seriespill på jentesiden i aldersbestemte klasser. 

Styret i NBBF Region Vest har satt av kr. 50.000, - til et to-delt jenteprosjekt.  

 

Hvordan 

Del 1 innebærer at klubbene kontakter skoler i sitt nærområde, og inviterer jenter til gratis trening i minst 

fire uker.  

Del 2 innebærer at klubbene som deltar må samarbeide om planlegging og gjennomføring av et 

jentearrangement i Rogaland for de aktuelle aldersklassene. Dette arrangementet er for alle jentene i 

prosjektet og blir et samarbeid mellom klubbene. Prosjektleder er fasilitator for arrangementet. Ønsket er 
at det er jenter i hvert ledd av arrangementet, som for eksempel organisatorer, kampledere, 
landslagsutøvere, underholdning og sekretariat. Det skal legges opp til at det er noe sosialt i tillegg til 
kamper/konkurranser. 

 

Bakgrunn 

NBBF Region Vest ønsker å stimulere til rekruttering av jenter i Rogaland, og har derfor satt av midler til å 

gjennomføre et prosjekt rettet mot jenter i Rogaland.  

Det ble i 2019/2020-sesongen gjennomført et jenteprosjekt i Bergensområdet hvor flere klubber fikk i gang 

treningsgrupper for jenter.  

Prosjektinformasjon 

 

Prosjektnavn: Jenteløftet Rogaland 

Mål: 

Målet for prosjektet er å styrke og skape vekst på jentesiden i 

Rogaland, noe som vil gi flere påmeldte jentelag til EasyBasket-

arrangement til siste arrangement våren 2023. Fokus vi være på 

aldersgruppen 2009-2013, og vil gi klubbene et insentiv og en plan 

for å drive rekruttering i sitt nærmiljø. Barna vil oppleve tilhørighet, 

mestringsglede og samhold gjennom treninger i klubb, og et felles 

jentearrangement av og for deltakerklubbene. 



Organisering 

 

Arbeidsprosesser 

 

 

 

Styringsgruppe: Lene Instebø, Ellinor, Sælensminde, Henriette Goksøyr 

Prosjektleder: Henriette Goksøyr 

Prosjektgruppe: Henriette Goksøyr 

Hva skal vi gjøre? Frist Referanse 

Skrive prosjektbeskrivelse 12/12-2022 Basket.no 

Opprette arbeidsgruppe 12/12-2022  

Opprette prosjektside på basket.no 15/12-2022 Basket.no 

Opprette søknadsskjema på Enalyzer 15/12-2022 
Enalyzer (ta utg.pnkt. i 

jenteprosjektet fra 2019) 

Sende ut prosjektbeskrivelse med utlysning av 

prosjektmidler på basket.no, link på Facebook, sende ut til 

klubbledere 

20/12-2022  

Søknadsfrist 15/01, vurdere søknader 16/01-2023  

Innstille tildelinger til styringsgruppen 16/01-2023 Styringsgruppen vedtar tildeling 

Sende ut informasjon til de som har fått/ikke fått tildelt 

prosjektmidler 
20/01-2023  

Jentearrangementsutvalg har vært samlet for planlegging 

av arrangement 
28/02-2023  

Dato og navn på jentearrangement er satt 28/02-2023  

Starte prosjektet i klubb 01/03-2023  

Jentearrangement er gjennomført som samarbeid mellom 

deltakende klubber 
30/5-2023  

Lage og sende ut evalueringsskjema for prosjektet 15/06-2023  

Evaluering av prosjektet er besvart av alle klubbene 30/06-2023  



Klubbene kan søke om inntil 10.000, - til jenterekrutteringsprosjekt i sin klubb, og/eller 

støtte til jentearrangement for alle jentelag i aldersklassen i regionen. Klubbene 

oppfordres til å samarbeide om jentearrangementet. 

 

Budsjett 

35.000, - til aktivitet i klubb. Lønn, utstyr, markedsføring og kompetanseheving, maks. 

7.000, - per klubb. 

15.000, - til jentearrangementet. Dommerutgifter, instruktører/underholdning. 

Oppfordrer til samarbeid. 


