
SÅ KOM KORTENE 
OP AF LOMMEN

en del af 
noget større

En Pigeraket afvikling giver jer som klub mulighed for, at 
sætte fokus på, at fodbold er en sport for piger. Sammen 
skal vi fortælle historien om, at fodbold er blandt de  
foretrukne idrætsgrene for piger i alderen 0-12 år. En 
position der styrkes yderligere med alderen, således at 
fodbold danner ramme for det største idrætsmæssige 
pigefællesskab blandt teenagere.

MEN ER PIGERAKETTEN EN GOD REKRUTTE- 
RINGSPLATFORM FOR JER SOM KLUB?

At få medlemmer ud af en Pigeraket afvikling kræver 
handling. Mange klubber er lykkedes med at tiltrække 
nye medlemmer gennem de 21 år, hvor Pigeraketten har 
eksisteret. Fælles for de klubber, der er lykkedes bedst er, 
at fokus er på pigerne, ikke kun under afviklingen, men 
bestemt også efter. For at understøtte denne proces 
benyttes tre forskellige Pigeraket-kort, der gør det muligt 
at følge pigernes vej fra Pigeraket afvikling til medlemss-
kabet hos jer.

■   VIP invitation til træning - udleveres af instruktøren  
til ”ikke fodbold” piger, der deltager på Pigeraketten.

■   Veninde invitation til træning - udleveres af instruk-
tøren til alle deltagere på Pigeraketten. Kortet er 
udviklet med henblik på, at det videregives til veninder, 
der ikke deltager på Pigeraketten, men som også 
kunne have lyst til at afprøve fodbold som idræt.

■   Jeg spiller fodbold – udleveres på Pigeraketten til de 
piger, der i forvejen spiller fodbold i klubben. Men  
vigtigst - kortet udleveres af klubben når en af de  
nye piger melder sig ind i klubben, formålet hermed 
er, at måle på, hvor mange Pigeraket deltagere eller 
veninder, der ender med at vælge fodbolden til  
via et medlemskab hos jer.

 Til de første seks ugers træning efter Pigeraketten skal 
træneren notere, hvor mange piger, der kommer med 
en ‘VIP invitation til træning’ eller en ‘Venindeinvitation 
til træning’. Benyt evt. registreringsskemaet, som DBU’s 
instruktør har med til selve afviklingen. 

Seks uger efter Pigeraketten vil kontaktpersonen modtage 
en evaluering på mail, hvor der skal registeres, hvor man-
ge piger, der har været til træning og hvor mange 
piger, der har meldt sig ind i klubben 
efter Pigeraketten.
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RIGTIG GOD FORNØJELSE MED PIGERAKETTEN  
OG DET EFTERFØLGENDE ARBEJDE FOR, AT FÅ  
PIGERNE TIL AT SPILLE FODBOLD SOM  
MEDLEMMER HOS JER.
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