MEDLEM

UNION CYCLISTE INTERNANATIONALE
NORDISKA CYKLEFÖRBUNDET
NORGES IDRETTSFORBUND

Referat Jenteprosjektmøte 3
Dato: 17. oktober 2016
Tid: 16:00 – 20:30
Servering: Wraps og kaffe
Møtested: Clarion Hotel Royal Christiania, Biskop Gunnerus gt 3, Oslo

Deltagere:
Sophie Thorell (referent)
Tone Midtsveen
Therese Kristiansen
Martine A. Joks
Marit Sælemyr
Celine Solheim
Katrine Hofstad
Henriette Elvrum Handal
Hanne Lock-Nilsen
Frafall:
Jens Dahlen
Eli Orre
Beate Stenberg
May Jorun Vold Busvold

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Møteplan 2017
Status
Resultater fra undersøkelsen.
Oppdeling i arbeidsgrupper og prioritering av tiltak.
Fremdriftsplan

Møter 2017
Gruppen har bestemt følgende møtedager for 2017 (preliminært):
Mandag 23. januar

Møte 1

Mandag 8. mai

Møte 2

Ev. i september

Møte 3

Status
Dette er så langt gjennomført:








3 møter i prosjektgruppa (inkl. dette møte).
Logo for prosjektet er laget.
Prosjektet er godkjent i NCFs styre.
Det har blitt informert om prosjektet til regionene og til klubbene på www.sykling.no.
Intern facebookgruppe er startet opp.
Kartleggingsundersøkelse gjennomført.
Det har blitt laget statistikk for antall jenter (inkl. idrettsregistreringen 2016).

Jentekartlegging
For å skape en bedre forståelse av hva som skal til for å rekruttere flere jenter/kvinner ble det laget en
questbackundersøkelse i oktober 2016. Alle klubber og interesserte, både kvinner og menn, var invitert til å delta.
Undersøkelsen ble sendt til klubber og publisert på sykling.no og facebook.
Undersøkelsen resulterte i 375 svar og består av ca. 90 sider. For att gruppa skal få en oversikt presenterte Sophie en
sammenfatning på 10 sider. En kortere sammenfatning med resultater og forslag på tiltak vil presenteres på sykling.no
under høsten/vinteren 2016.

Oppdeling i grupper:
Gruppa ble delt opp i grupper som ønsker å jobbe med tiltak for en spesifik aldersgruppe.
GRUPPE 1: Rekruttering Jenter (6 – 12år)
GRUPPE 2: Rekruttering Jenter (12 – 19år)
GRUPPE 3: Rekruttering kvinner (19år +) og leder, trenere, kommiæssærer osv.

Fremdriftsplaner og forslag på tiltak 2017 - 2018:
Med utgangspunkt i forlag på tiltak fra undersøkelsen lagde gruppene noen forslag på tiltak i 2017 – 2018. Gruppa og
administrasjonen i NCF vil også jobbe videre med noen tidligere forslag på tiltak, f.eks. kompetansehelg i forbindelse
med «Den store trenerhelgen», trenerkurs for jenter og klubbstøtte.
Hver gruppe jobbet med detaljerte fremdriftsplaner for alle tiltak. Det vil avholdes nye møter i mindre grupper i
forhold til gjennomføring av tiltak.

GRUPPE 1:
Martine og Celine



Motivere klubber til å arrangere «Sykkeldag».
Lage mal og test for gjennomføring av dette.

GRUPPE 2:
Tone, Marit og Katrine






Holdningsskapende arbeid kampanje.
Rekruttere kompetansepersoner til klubbene.
Nasjonal jentesamling i januar med kompetansehelg for kvinner.
Nasjonal jentesamling i forbindelse med VM 2017.
Se på mulighetene for stipendieordning for jenter 19 år.

GRUPPE 3:
Therese, Tone og Henriette







Opprette egen jenteside «Jenter på hjul» på www.sykling.no.
Oppfordre til jentekontakter i regionen.
Møte med regionene for å informere om prosjektet.
Prosjekt/samarbeids test pilot i noen regioner.
Oppfordre til egne jentementorer i klubb.
Mekkekurs jenter.

