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EN DEL AF 
NOGET STØRRE

FÅ FLERE PIGER 
TIL FODBOLD
 DIN VEJ TIL EN GOD FORBEREDELSE
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Kære Nøgleperson for Pigeraketten
Først og fremmest tak, fordi du som klubbens nøgleperson - sammen med os,  

vil planlægge og afvikle en god oplevelse med fodbold og Pigeraketten.  
Vi håber, at Pigeraketten vil blive den første af mange fodboldoplevelser  

for de deltagende piger og deres veninder.

Men inden vi kommer så langt, at din klub bliver rammen for et aktivt  
fodboldliv, så har vi udviklet og samlet nogle materialer til dig i denne mappe  
og online, som kan understøtte dig - i din rejse med at gøre fodbolddrømmen  

til virkelighed for disse piger. En rejse, som vi har opdelt i tre trin, som  
beskriver, hvad du kan gøre for at sikre den gode fodboldoplevelse  

henholdsvis før, under og efter Pigeraketten. 

….og naturligvis handler Pigeraketten ikke om dig og heller ikke om de  
øvrige frivillige, som gør en forskel ved at bruge tid og energi på, at skabe  
nogle sjove og sikre rammer, som piger kan spille i. Og så alligevel for uden  
jer havde pigerne ikke fået denne introduktion til klubben, fællesskabet og  
fodbold. Så lad os sammen skabe noget larm og synlighed om, at hos jer  

spiller piger fodbold – lad Pigeraketten lande!

Rigtig god fornøjelse med forberedelserne – vi glæder os til sammen med  
dig at afvikle Pigeraketten og efterfølgende følge pigernes vej fra pigeraket  

deltager til klubmedlem. 

De bedste hilsner 
på vegne af DBU 

Katrine Viktor Andreasen og Annette Westermann

Har du spørgsmål, 
er du altid velkommen 

til at kontakte DBU 
på 4634 0771 eller 

pigeraketten@dbu.dk.

God fornøjelse!

SE FILMEN
Tænd kamera på tlf. 
- peg på QR-koden



FÅ FLERE PIGER 
TIL FODBOLD

EN DEL AF NOGET STØRRE

FACEBOOK.COM/ PIGERAKETTEN
FACEBOOK.COM/ PIGERAKETTEN

KUN FOR  

PIGER 5-11 ÅR

GRATIS FODBOLDDAG FOR PIGER

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG 
KLUB

DATO 

TIDSRUM 

STED

 

SUNDHED

UDVIKLING

VENINDER

SUNDHED

SJOV

TRIN  
FØR 
PIGERAKETTEN1 

TAK FORDI I HAR VALGT AT AFHOLDE PIGERAKETTEN!
Ved bestilling af Pigeraketten har I taget det første skridt mod at få flere aktive fodboldpiger i netop  

jeres klub. Denne tjekliste er til dig som nøgleperson for Pigeraketten. Brug guiden til at sikre den  

gode forberedelse. Guiden skal anvendes i samspil med videoen ’FÅ FLERE PIGER TIL FODBOLD’.  

Således du er bedst muligt rustet til arbejdet før, under og efter Pigeraketten.

TIL HJÆLPERE  
OG TRÆNERE
- Se tekstforslag 
på bagsiden

SMS 

Fortsæt til bagsiden

Skaf 8 hjælpere (kaldet raketchefer) evt. i form af  
ældre pigespillere, trænere eller forældre 

Send link til ’Din guide som hjælper’ og ’Øvelsesvideoen’ til de 8 hjælpere

Informer Raketcheferne om mødetidspunkt, mødested og  
andre praktiske oplysninger

Afhold evt. et trænermøde forud for Pigeraketten for at informere og  
drøfte modtagelsen af de potentielle nye pigespillere med trænerne på  
eksisterende hold. Informer som minimum relevante trænere om  
Pigeraket afviklingen evt. via SMS

Reservér bane(r) 

Undersøg adgangsvejen for DBU’s varebil 

Sørg for, at der er et 8-mandsmål og to 3-mandsmål til rådighed 

Sørg for adgang til strøm (2x220 V på hver sin gruppe) 

Reserver klubhus/lokale 

Sørg for, at der er afgang til postevand på afviklingsdagen

Undersøg muligheden for at få forfriskninger og erindringsgaver  
til deltagerne, fx gennem lokale sponsorer

Invitationspostkort og plakater uddeles og hænges op i lokalmiljøet 

Få evt. en journalist ud, som kan skrive en artikel om klubbens arbejde  
med rekruttering

Undersøg muligheden for at annoncere for Pigeraketten på skolernes intranet 

Markedsfør Pigeraketten i klubben gennem nyhed på hjemmeside,  
sociale medier mm. 

Bliv medejer af den oprettede Facebookbegivenhed og  
anvend den til at synliggøre Pigeraketten i jeres klub 

Afklar om klubben har hold, trænere, tider og 
baner til rådighed til nye pigespillere

OPGAVE

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

Brug fx Facebook – til at finde de 8  hjælpere til  Pigeraketten.
- Se tekstforslag på bagsiden

KUN FOR  
PIGER 5-11 ÅR

GRATIS 

FODBOLDDAG 

FOR PIGER

SUNDHED

UDVIKLING

VE
NINDER

SUNDHED

SJOV

FACEBOOK.COM/ 

PIGERAKETTEN
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SMS til klubbens trænere
”I <klubnavn> afholder vi Pigeraketten  
den xx/xx-2022 kl. xx.xx på <adresse>.
Kan du være hjælper på dagen?
Det vil være en god mulighed for at hilse på de piger, 
der måske stater på dit hold efter Pigeraketten.
Jeg ser frem til at høre fra dig.
Hilsen <navn>

Fortsæt til trin 2

Pressemeddelelse

SMS 

FÅ FLERE PIGER 
TIL FODBOLD

TRIN  
FØR 
PIGERAKETTEN1 

FLERE FODBOLD PIGER I

arbejder for at få flere piger ud på fodboldbanerne. Derfor lander DBU’s Pigeraketten hos os 

Arrangementet er åbent for alle piger i alderen 5-11 år, og klubbens frivillige vil fylde banerne ved 

med fantasi, sjov og masser af fodboldaktiviteter for at give de fremmødte piger en fantastisk 

dag og fodboldoplevelse. Klubben afholder udgifterne til at få Pigeraketten på besøg, så 

det er gratis for pigerne at deltage. Der vil være plads til op til 100 deltagende piger.   

Har I lyst til at være med? Pigeraketten er bestilt, datoen er fastlagt og invitationerne til områdets 

piger,  er ved at blive omdelt. Men vi vil gerne gøre lidt ekstra ud af arrangementet og det vil vi  

meget gerne gøre sammen med jer!

Der er flere muligheder for at være med – kan du se din/jeres virksomhed i en eller flere af nedenstående 

muligheder, så hører vi gerne fra dig/jer. 

  Frugt og/eller vand til pausen (arrangementet har en varighed på 2 ½ time).  

  Erindringsgave(r) til de deltagende piger, så de kan huske tilbage på oplevelsen.  

  Kaffe, kage, vand, erindringsgave til de tilstedeværende forældre.

  Tak/erindringsgave f.eks. t-shirts til de frivillige hjælpere. 

  Banner, der kan synliggøre adgangen til arrangementet evt. med firmalogo.

  Opsætning og tryk af klubfolder, der kan udleveres til deltagere evt. med firmalogo.

  Andet – byd endeligt ind med ideer.

Hvorfor er jeres sponsorat vigtigt:

I tager et socialt ansvar og skaber fokus lokalt sammen med klubben, og gør en forskel for pigerne i 

byen. Sammen giver vi pigerne en god fodboldoplevelse og introducerer dem og deres forældre til et 

foreningsfællesskab og en fritidsinteresse, der kan give dem fysisk og mental sundhed/trivsel. 

Er du/I interesseret kan klubben kontaktes via 

Tak for din tid!

De bedste hilsner

Byens navn

Klubnavn

dato for arrangement

afholdelsesadressen

Klubnavn

Kontaktperson, tlf/mobil og mail

Sponsorbrev

Oversigt over træningstider

”Vil du være med til at give en masse 
glade piger en sjov oplevelse med 
fodbolden? Så skal du være hjælper,  
når DBU’s Pigeraketten kommer  
forbi klubben d. xx/xx-2022.  
Skriv en kommentar her, hvis du er 
interesseret eller vil vide mere”

Opslag til Facebook

6

hele afviklingen udendørs. I tilfælde af regn 
og blæst er det dog en fordel, hvis der er et 
lokale til pigerne, så de kan få en god afslut
ning på Pigeraketten.

FORÆLDREUNIVERSET
Forældreuniverset er et markeret område 
hvor DBU’s instruktør har materialer med 
til at gøre området synligt. Det er tænkt 
som et samlingspunkt for de fremmødte 
forældre, hvilket gør det til et oplagt sted at 
komme i kontakt med deltagernes forældre. 
I Forældreuniverset er der placeret et bord 
med brochureholdere, men hvad I ellers 
bruger området til, er valgfrit

Forslag til brug af Forældreuniverset:
• Placér en af klubbens frivillige i eller 

omkring Forældreuniverset, så vedkom
mende kan fortælle om klubben og 
klubbens tilbud

• Servere kaffe/te eller andre forfriskninger 
til de fremmødte forældre

• Print klubfoldere, flyers med trænings
tider eller andet skriftligt materiale og 
placér det i brochureholderne i Forældre 
universet

• Overvej at opstille stole eller bord/
bænke sæt 

SERVERING
Find ud af, om klubben har mulighed for at 
give pigerne lidt at spise og drikke under 
afviklingen og sørg for det er bestilt før 
afviklingen. Du kan med fordel høre lokale 
virksomheder, om de vil sponsorere fx frugt 
eller grønt til pigerne. Du kan også benytte 
sponsorskabelonen som findes elektronisk 
til at søge sponsorater. 

ERINDRINGSGAVE
Find ud af om klubben kan give de del
tagende piger en lille erindringsgave 
med hjem efter de har besøgt klubben. 
Hvis klubben har noget merchandise fx 
svedarmbånd, tatoveringer eller lignende, 
vil det være oplagt at udlevere. Klubben 
kan også spørge nuværende eller nye spon
sorer om de vil sponsere en lille gave til 
pigerne. I kan benytte sponsorskabelonen 
som findes elektronisk.

Vær opmærksom på, at der ikke længere 
udleveres Pigeraket erindringsgaverne.  

SMS til hjælpere
Hej <navn>
Tak fordi du vil være hjælper på Pigeraketten i <klubnavn>.  
Vi mødes d. xx/xx-2022 kl. xx.xx på <adresse>. Det er vigtigt 
at vi alle er der til tiden, da vi på den første time skal sætte 
alle planeterne/øvelserne op og instrueres af DBU’s  
Pigeraketinstruktør. Når vi er færdige, evaluerer vi dagen 
sammen og klubben giver en sodavand.
Vi ses
Hilsen <navn>

TRÆNINGSTIDER FOR PIGER 5-11 ÅR

Årgang(e)
Træningstid(er) Træningssted

Træner(e) E-mail og mobilnummer på træner(e)
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TAK
fordi du er 

med til at afholde  
pigeraketten

FÅ FLERE PIGER 
TIL FODBOLD

TRIN  
UNDER 
PIGERAKETTEN2 

Fortsæt til trin 3Oversigt over træningstider

TRÆNINGSTIDER FOR PIGER 5-11 ÅR

Årgang(e)
Træningstid(er) Træningssted

Træner(e) E-mail og mobilnummer på træner(e)

Informer raketcheferne om, at de skal møde op en time før afviklingen

Mød selv op 1½ time før afviklingen,  
så du har tid sammen med DBU’s instruktør

Bemand registrering af deltagernavne og  
kontaktoplysninger på forældrene ved afgangsterminalen

Bemand den første aktivitet, Raketten

Sørg for uddeling af forfriskninger til pigerne/forældrene under afviklingen

Deltag i oprydning og evalueringsmøde  
sammen med raketcheferne og DBU-instruktøren

Uddel ’Klubflyer ’ eller ’Oversigt over træningstider´   
til forældre og fortæl om klubbens aktiviteter

Hold en afslutningstale for deltagerne,  
hvor du fortæller om klubbens aktiviteter

Få en fotograf fra klubben til at tage billeder  
af afviklingen til brug på forskellige medier

OPGAVE

Træningstider: 

Træningstider: 

FællesskabKom og vær med på holdet!Vi håber din datter har haft en sjov dag med Pigeraketten 

sammen med de andre piger i  

Vi vil derfor gerne invitere hende ned i klubben igen, hvor hun 

kan prøve at være med til at spille på et af vores hold. Hun må 

også gerne tage veninder med, som vil prøve – også selvom de 

ikke har været med på Pigeraketten.Vi træner første gang
Det er ikke nødvendigt med fodboldudstyr, så kom blot i 

sportstøj og husk at medbringe en vandflaske.Vil du høre mere, så kontakt: 

Klubbens adresse:

FællesskabKom og vær med på holdet!Vi håber din datter har haft en sjov dag med Pigeraketten 

sammen med de andre piger i  

Vi vil derfor gerne invitere hende ned i klubben igen, hvor hun 

kan prøve at være med til at spille på et af vores hold. Hun må 

også gerne tage veninder med, som vil prøve – også selvom de 

ikke har været med på Pigeraketten.Vi træner første gang
Det er ikke nødvendigt med fodboldudstyr, så kom blot i 

sportstøj og husk at medbringe en vandflaske.Vil du høre mere, så kontakt: 

Klubbens adresse:

Fodboldklub navn

dato for første træningsdag

Kontaktperson Mobil 
Mail

Adresse 
By

Fodboldklub navn

dato for første træningsdag

Kontaktperson Mobil 
Mail

Adresse 
By

Klubflyer

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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FÅ FLERE PIGER 
TIL FODBOLD

FÅ FLERE PIGER 
TIL FODBOLD

TRIN  
EFTER 
PIGERAKETTEN3  

SMS til trænerne
Hej <navn>

Jeg håber at I havde en god træning i dag.  
Hvor mange nye piger dukkede op  
til træningen i dag?
Hilsen <navn>

SMS til trænerne
Hej <navn>

<Klubnavn> afholdte Pigeraketten den xx/xx-2022. 
Der deltog x antal piger.  
Tag godt imod dem til  
næste træning.
Hilsen <navn>

SMS 
Spørgsmål?

Kontakt DBU på 4634 0771  
eller pigeraketten@dbu.dk

Send en reminder til trænerne i klubben, om modtagelse af  
nye piger umiddelbart efter afviklingen af Pigeraketten 

Registrer antallet af nye piger til den efterfølgende træning på de  
relevante hold. Bed derfor trænerne om at melde tilbage via SMS  
med hvor mange nye piger der deltog i træningen. 

Del billeder fra afviklingen på klubbens medier med information  
om klubbens træningstilbud 

Sikre, at der i klubben er en ansvarlig, som har til opgave at tage  
godt imod og informere nye pigespillere og deres forældre

Etablér en ’Buddy ordning’, hvor eksisterende piger  
introducerer nye spillere 

Overvej at indføre en kontingentfri prøveperiode til deltagerne  
fra Pigeraketten efter afvikling 

Afholdelse af et forældremøde for forældrene på klubbens pigehold 
– både for nye og gamle ’fodboldforældre’ 

Afhold fællesarrangementer og arbejd med at give forældrene  
større tilknytning til klubben 

Besvar evalueringen, som tilsendes nøglepersonen  
ca. 6 uger efter jeres afvikling af Pigeraketten

OPGAVE

Oversigt over træningstider

TRÆNINGSTIDER FOR PIGER 5-11 ÅR

Årgang(e)
Træningstid(er)

Træningssted
Træner(e)

E-mail og mobilnummer på træner(e)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
Spil Pigerne  
- fodboldforældre velkommen

Trin 2.indd   3Trin 2.indd   3 21.02.2022   09.2221.02.2022   09.22



X

YForm nr. 1A
Format 493x350 mm
2x Visitkortslids i Hjørne

215 mm

63 mm

215 mm

48 mm

302 mm

Form 1A Mappe 493x350mm 2VH.indd1   121/06/07   11:44:13

Kære Nøgleperson for Pigeraketten
Først og fremmest tak, fordi du som klubbens nøgleperson - sammen med os,  

vil planlægge og afvikle en god oplevelse med fodbold og Pigeraketten.  
Vi håber, at Pigeraketten vil blive den første af mange fodboldoplevelser  

for de deltagende piger og deres veninder.

Men inden vi kommer så langt, at din klub bliver rammen for et aktivt  
fodboldliv, så har vi udviklet og samlet nogle materialer til dig i denne mappe  
og online, som kan understøtte dig - i din rejse med at gøre fodbolddrømmen  

til virkelighed for disse piger. En rejse, som vi har opdelt i tre trin, som  
beskriver, hvad du kan gøre for at sikre den gode fodboldoplevelse  

henholdsvis før, under og efter Pigeraketten. 

….og naturligvis handler Pigeraketten ikke om dig og heller ikke om de  
øvrige frivillige, som gør en forskel ved at bruge tid og energi på, at skabe  
nogle sjove og sikre rammer, som piger kan spille i. Og så alligevel for uden  
jer havde pigerne ikke fået denne introduktion til klubben, fællesskabet og  
fodbold. Så lad os sammen skabe noget larm og synlighed om, at hos jer  

spiller piger fodbold – lad Pigeraketten lande!

Rigtig god fornøjelse med forberedelserne – vi glæder os til sammen med  
dig at afvikle Pigeraketten og efterfølgende følge pigernes vej fra pigeraket  

deltager til klubmedlem. 

De bedste hilsner 
på vegne af DBU 

Katrine Viktor Andreasen og Annette Westermann

Har du spørgsmål, 
er du altid velkommen 

til at kontakte DBU 
på 4634 0771 eller 

pigeraketten@dbu.dk.

God fornøjelse!

SE FILMEN
Tænd kamera på tlf. 
- peg på QR-koden
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EN DEL AF 
NOGET STØRRE

FÅ FLERE PIGER 
TIL FODBOLD
 DIN VEJ TIL EN GOD FORBEREDELSE


