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Til klubbens Årsmøte 20. mars 2023 
 
På vegne av lagledere, trenere og foreldregruppen til jenter født 2006, 2007, 2008 og 2009 
sender jeg inn et forslag til klubbens årsmøte om mer økonomisk støtte til klubbens J15- og 
J17-lag. 
 
Bakgrunn. 
 
Herkules fotball har nå en jentegruppe på 38 jenter som består av 06, 07, 08 og 09 kull, 
jentene skal spille i 15- og 17 -års serien pluss delta i NM J16. For at de skal kunne prestere 
på banen er det viktig at jentene blir trygge på hverandre, finne sin plass i gruppa og føle 
samhold uansett årskull. De skal bli gode lagspillere med stolthet for klubben sin. 
 
Klubben har en egen jentesatsingsansvarlig og det er bra, men det må vises i praksis. 
Satsningen er å få jenter til å starte med fotball, men vel så viktig er det å beholde de 
jentene vi har. Jentene «våre» vil bli gode rollemodeller og forbilder til de yngre lagene.  
Jentene kan gjerne gi litt tilbake til klubben i form av å være delaktige på besøksdager, være 
dommere på Herkulescupen, og noen vil kanskje kunne være hjelpetrenere for yngre lag.  
Vi ønsker å beholde alle jentene i årene fremover med tanke på videre jentesatsning i 
klubben. Skal klubben satse, må det legges ned arbeid av lagledere, trenere, men også av 
klubbens ledelse. For at vi skal bli en attraktiv klubb må det satses og investeres både sosialt 
og sportslig. 
 
I følge Herkules sin sportsplan under barne- og ungdomsfotball 6-17 år under punktet 12-17 
år, avsnitt sosialt, står det. «For jentene er dette alderstrinnet der det største frafallet skjer, 
så det bør fokuseres ekstra på sosiale tiltak for alderstrinnet». Vi lagledere og andre rundt 
laget gjør det vi kan for at jentene skal trives på laget, men det kreves mer enn å arrangere 
pizzakvelder, kveldsmat og foreldrekamper. Nå er jentene opptatt av utstyr og det å se bra 
ut. De legger fort merke til andre jevnaldrende lag som har like jakker, bagger og drakter 
uten teipede nr. Lagkassa holder ikke til både sosiale tiltak, cuper og utstyr.  
 
På hjemmesiden til Herkules fotball under fanen Klubben vår 3.avsnitt står det:  
«Det skal være en stolthet knyttet til det å spille på Herkules. Klubbens profil skal skinne 
gjennom holdningene til våre medlemmer og deltakelse i klubben vår skal handle om mer 
enn bare det å spille fotball». 
 
Dette må aktivt jobbes med, noe vi rundt laget gjør så godt vi kan. Trenerne våre består av 6 
fedre som vier all sin fritid til jentene, dette gjør de på «dugnad». I følge budsjettet for 2020 
brukte klubben 220 000,- på trenere, klubben har ikke lykkes med å inngå avtale med 
eksterne trenere til jentene, så her sparer klubben penger. For at jentene skal føle stolthet 
av klubben, trenger de utstyr som viser samhold og profesjonalitet.  
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Forslag til vedtak på årsmøtet 
Herkules Fotball skal likebehandle guttelag og jentelag med hensyn på økonomiske 
ressurser. Det må budsjetteres med like store kostnader til J15 som G14, og på J17 som på 
G16. Dersom klubben ikke finner eksterne trenere til jentelagene må klubben stille 
tilsvarende beløp til rådighet for jentelaget til andre tiltak som fremmer jentefotballen i 
Herkules. 
 
 
Henviser videre til klubbens verdier: 
«Trygghet – Stolthet - Stor klubb, stort hjerte» 
 
Mvh 
Knut Bråthen og resten av trener- og laglederteamet på J15 og J17. 
 
 


