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PIGERAKETTEN UDVIKLINGSTILTAG 2020
Pigeraket sæson 2020: 17. april til 10. september uden afviklinger i juli. Udstyr hentes 15. april og afleveres til vinteropbevaring 11. september. Instruktør oplæringsdag 16. april og evalueringsdag 14. september.
Pris:

3.200kr/pr. afvikling og 5.400kr for en dobbeltafvikling samme dag og i umiddelbar forlængelse.

Varighed af en afvikling: 2½ time men den samlede tid i klubben er uændret, da kontaktperson og instruktør mødes
1½ time inden afviklingen og hjælperne møder ind 1 time inden afviklingens start.
Drejebog 2020: Én af erfaringerne fra 2019 er nødvendigheden af en opsamling af evalueringens konklusioner, så
det sikres at alle konklusioner og udviklingstiltag gennemføres struktureret. Derfor er der som følge af denne evalueringsrapport også udviklet en drejebog for PR 2020.

INTRODUKTION
Pigeraketten er DBU’s vigtigste rekrutteringsredskab, hvor piger i rammen af en rumrejse storytelling, får muligheden for at eksperimenterer og være nysgerrige på, hvad fodbold for piger er. Pigeraketten startede som et event, der
skulle give synlighed i lokalområder, hvor der er klubber som udbyder fodbold for piger. Det formål er ikke længere
nok. Derfor har Pigeraketten også gennem årene udviklet sig fra et afviklingsevent til et tretrins rekrutteringsredskab, hvor opmærksomheden på alle tre trin skal prioriteres, når Pigeraketten med succes skal understøtte klubberne, i at rekruttere piger til opstart af nye pigehold, eller supplere allerede eksisterende pigehold.
Pigeraketten ”flyver” rundt i landet i perioden april-september og lander hos klubberne på en tildelt dato og et valgt
tidspunkt. TRIN 1: Ansvar for at hverve deltagere til Pigeraket, er primært placeret i klubberne, der gør reklame for
Pigeraket afviklingen via det materiale de har fået tilsendt, samt pressekittet der kan downloades.
TRIN 2: Pigeraket afviklingen sikres primært af DBU og DBU’s Pigeraket instruktører, hvis succes der dog er meget afhængig af klubbens indsats i trin 1. Hvis klubben ikke har prioriteret indsatsen
med at reklamerer for Pigeraket afviklingen overfor målgruppen og
disses forældre, ses det tydeligt på deltagerantallet. DBU stiller
med én bil fuld af udstyr, der understøtter en storytelling, med pigerne i hovedrollen som hurtige og eksperimenterende rumrejsende, der besøger forskellige planeter og gennem afviklingstiden
på 3 timer nysgerrigt leger fodbold. Klubbens deltagelse i trin 2 er
vigtig, da klubbens kontaktperson og 10 frivillige ”astronauter”
fremviser klubben og klubbens kultur, og virker som vigtigt bindeled i processen fra Pigeraket deltager, til fodboldspiller og medlem i
klubben.
TRIN 3. Pigeraketten har eksisteret siden 1997 – navnet, rammerne og den overordnede storytelling er bevaret og
har efterhånden opnået stor genkendelse. Indholdet og redskaberne i og omkring Pigeraketten justeres årligt på baggrund af tilbagemeldinger fra klubber og Pigeraketinstruktører.
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VIDENSINSAMLING
Disse gule bokse benyttes i
evalueringsrapporten til at
sætte fokus på konklusioner
og fremtidige handlinger.

Evalueringsrapporten af Pigeraketten 2019 er udarbejdet på baggrund af fakta,
kontaktpersonernes tilbagemeldinger, samt Pigeraketinstruktørernes tilbagemeldinger og anbefalinger. Rapporten afsluttes med et afsnit der indeholder
udviklingsmuligheder og handleplaner, mens opsamling af årets fakta og anbefalinger for udvikling indleder rapporten for det hurtige overblik.

Klubberne bidrager til evalueringen gennem et evalueringsspørgeskema, som
de får tilsendt via Questback cirka 6 uger efter klubbernes afvikling, mens den kvalitative information er indsamlet
hos instruktørerne, der umiddelbart efter afviklingen har foretaget en mundtlig evaluering med kontaktpersonen og
hjælperne. Dertil kommer inputs til udviklingstiltag og andre forbedringer til både afvikling og skriftlige materialer,
som instruktørerne har fremført til et evalueringsmøde, hvor de har været samlet som afslutning på deres ansættelse.
I evalueringsrapporten vil indgå tekst hentet fra klubbesvarelserne disse vil være markeret med CITAT og den efterfølgende tekst vil være skrevet i kursiv.
PIGERAKET AMBASSADØRER/GUIDER: Er endnu en kilde til videns indsamling. I evalueringsrapporten fra 2018 blev Pigeraket ambassadører/guider
nævnt som et udviklingspotentiale i forhold til at indsamle observationsdata,
som kunne bidrage til udviklingen af Pigeraketten. I 2019 blev der udarbejdet
et observationsskema, hvis brug dog er begrænset til DBU Sjælland, der i
2019 oprettede et korps af Pigeraket ambassadører. Intentionen om at skabe
en landsdækkende struktur og kontakt til de frivillige DBU-repræsentanter,
der besøger Pigeraket afviklingerne i Region 3 er ikke blevet effektivt løst i
2019 og er derfor stadigt et udviklingspotentiale for 2020. Der har i forbindelse med Pigeraketten 2019 været enkeltstående samtaler med Johnny Nielsen/region 3 og også herfra er der et ønske om et mere struktureret samarbejde, så den frivillige indsats værdsættes og deres observationer fremgår af
f.eks. evalueringsrapporten fra Pigeraketten.

Pigeraket ambassadørkorps
er en kilde til observationer,
som kan benyttes mere effektiv i forhold til udviklingen
af aktiviteten. Et mere struktureret samarbejde (arbejdsprocesser) med ambassadørkorps i region 3 og DBU Sjælland, hvor disse frivillige virker ønskes opbygget i forbindelse med Pigeraket 2020.

De tilbagemeldinger som er modtaget, giver et indtryk af, at afviklingerne i 2019 også har været en god oplevelse for
Pigeraket ambassadørerne. Der er mange roser til vores Pigeraket astronauter og også roses til både klub og rumvæsnerne (frivillige) for deres indsats. Der er ikke udarbejdet én opgørelse af, hvor mange og hvilke afviklinger, der
har været besøgt og det er heller ikke udarbejdet et overblik over, om Pigeraketten har modtaget tilbagemeldinger
fra alle ambassadører for samtlige afviklinger. Dette er klart et udviklingspotentiale til Pigeraket 2020.
Pigeraket ambassadørerne efterspørger personlige henvendelser, hvis dato, tidspunkt eller afviklingssted bliver flyttet. En sådan services har ikke i 2019 været mulig, da der ikke har været oprettet en oversigt over, hvem og hvilke
afviklinger som ambassadørerne forventes at besøge. Men fremadrettet er det heller ikke en services, der vil blive
afsat koordinator ressourcer af til at løfte. Årsag alle opdaterede oplysninger om alle afviklinger kan findes på Pigerakettens Facebook siden og dennes begivenheder.
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PIGERAKET FAKTA 2019
ANTAL AFVIKLINGER: I 2019 gennemførte DBU 145 Pigeraket afviklinger, hvilket er færre end i 2018 hvor Pigeraketten blev afviklet 157 steder. I forhold til sidste år har der været en stigning i antallet af afviklinger på Sjælland, men
da der har været færre afviklinger på Fyn, er antallet af afviklinger for Øst bilen stabil, mens Vest teamet har oplevet
et fald af afviklinger fra 87 til 76 afviklinger. Et fald i antallet af vest afviklinger var ikke forudset, da Viborg ifølge deres projektansøgning til DBU’s udviklingspulje havde planlagt 8 ekstra afviklinger, dette blev dog i 2019 konverteret
til et specialarrangement, hvor 624 piger fra 0. og 1. klasse med støtte fra Nordea-fonden deltog i 5 lokale pigefestivaller. https://www.dbujylland.dk/nyheder/2019/april/viborg-faar-de-yngste-piger-til-at-snoere-stoevlerne/
CITAT: Vi vil gerne have alle med og sikre, at pigerne får en drøngod oplevelse, så de får lyst til endnu mere fodbold
sammen med vores fantastiske frivillige i kommunens foreninger, siger næstformand i Viborg Idrætsråd Peder B. Pedersen.

FORÅR KONTRA EFTERÅRSAFVIKLINGER: Ved tilmeldingens deadline i 2018 havde 111 klubber ansøgt om, at få Pigeraketten på besøg i 2019. 95 af disse klubber havde ansøgt om en forårsafvikling mod 16 klubber ønskede en efterårsafvikling. Med to Pigeraket-teams bestående af én halvtids og én fuldtidsinstruktør er den optimale fordeling
at 75% af klubberne får en forårsafvikling mens 25% af klubberne afvikler i efteråret.
I forhold til tidligere år valgte vi i 2019, at alle klubber, der havde ansøgt inden for den primære tilmeldingsfrist skulle
have deres ønske om henholdsvis forår/efterårsafvikling imødekommet. Denne beslutning er begrundet i, at klubber, der ansøger i den periode, hvor sæsonen bedst muligt kan planlægges ikke skal have ringere vilkår for at få deres ønske opfyldt end klubber, der afventer til tour-planen, er udarbejdet. Dette princip gentages i Pigeraketten
2020.
Pigeraketten 2019 endte med at blive afviklet i 95 klubber i foråret og 50 klubber i efteråret. Den normale kapacitet
på afviklinger i foråret er 65 afviklinger i henholdsvis øst og vest. En manglende udnyttelse på 34 afviklinger i forårssæsonen kan have flere forklaringer, hvor den vigtigste er at klubberne ikke har den store interesse i at afvikle på
helligdage og påsken faldt i 2019 i starten af Pigerakettens afviklingsperiode.
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Til trods for, at efteråret 2019 ved tour-planens offentliggørelse
ikke havde mange Pigeraket afviklinger, så endte det alligevel med
at efteråret blev så efterspurgt, at det var nødvendigt at udvide
perioden med 3 ekstra dage i september og Pigerakettens normale efterårskapacitet blev overskredet med 6 afviklinger. At efteråret endte som en succes er resultatet af en ekstra ”salgs indsats”, hvor klubber der tidligere på sæsonen havde vist interesse i
at afholde Pigeraketten blev genkontaktet i ultimo maj og primo
juni.

Erfaring tages med til 2020 sæsonen, hvor
klubber der tidligere har vist interesse for Pigeraketten, får en direkte henvendelse ultimo januar/primo februar, og en opfølgning
på tidligere korrespondance ultimo
maj/primo juli.

SKOLESAMARBEJDE
Vurderet udelukkende på afviklingstidspunkt (formiddag) er 47 af årets 145 Pigeraket afviklinger sket i samarbejde
med en skole. Hvilket er en forholdsvis stor andel specielt fordi hvervemailen op til tilmeldingen til Pigeraketten
2019 blev udsendt som en fælles hvervemail for Pigeraketten og ’Hovedet, Kroppen, Klubben’, med den intention at
synliggøre ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ som rekrutteringsaktivitet tilpasset læringsmålene for ind- og udskolingen.
Anbefalingen og vejledningen til klubberne i
2020 vil være, at et samarbejde med den/de
lokale skoler, kræver et produkt der er udviklet til skolesamarbejdet for at give børnene en sjov oplevelse med fodbold. DBU
anbefaler derfor, at ’Hovedet, Kroppen,
Klubben’ benyttes frem for Pigeraketten ved
skolearrangementer.

At Pigeraketten i større udstrækning i 2019 end i de tidligere år
(2018 – 27 skoleafviklinger. 2017 – 35 skoleafviklinger) benyttes
som samarbejdsaktivitet med lokale skoler, skal sandsynligvis ses
som et resultat af et øget fokus på pigerekruttering og en antagelse om at rekrutteringseffekten er proportionelt sammenhængende med antallet af deltagende piger, der ikke spiller fodbold i
forvejen.

Sådan hænger virkeligheden dog ikke helt sammen. For det første så er der ofte lang vej fra et ”tvunget” skolearrangement til
Af overstående årsager vil der på Pigeraket
en forståelse af, at fodbold er noget sjovt, der foregår i fritiden.
2020 ikke blive brugt ressourcer på at udFor det andet afvikles et skolearrangement oftest uden involvevikle ekstra materiale til lærer/pædagoger,
ring af forældrene, der på dette alderstrin stadigt har betydning
og heller ikke automatisk på dobbeltbookfor pigernes valg af fritidsinteresse og hvor undersøgelser viser,
ning af instruktørerne til skoleafviklinger.
at piger oftest skal spørge langt flere gange end drenge, om de
må gå til fodbold, før forældrene reagerer på pigens interesse.
Og for det tredje så er Pigeraketten ikke målrettet skolesamarbejdet og skolernes læringsmål for indskolingen.
CITAT: ”Vi har erfaret at ligge pigeraketten i skoletiden, ikke giver det store, forstået på den måde, at vi gør opmærksom på klubben og alt det fede ved at piger kan spille fodbold hos os, men det at forældrene ikke er en del af pigeraketten, at de ikke er med på banen, men derimod lærer og pædagoger, gør at det mere er en ‘skal’ ting, end en ‘kan’
ting. Vi får ikke nogen forældre op og støtte op om pigerne, og det er det som vi har snakket om efterfølgende”.
Pigeraket instruktørerne oplever skoleafviklingerne som store og i nogle tilfælde større end max kapaciteten for Pigeraketten (100 piger) og anbefaler at max. kapaciteten tydeliggøres yderligere overfor klubberne. Derudover er deres erfaring at andelen af piger, der ikke aktivt og motiveret deltager i Pigeraket øvelserne er langt større på skoleafviklingerne. Og at de pædagoger og lærer, der er tilknyttet afviklingen, ikke i ønsket grad bidrager til at motiverer og
sikre at oplevelsen ikke ødelægges for de piger, der kunne fange interesse for fodbold. Pigeraket instruktørerne anbefaler ligeledes at skoleafviklinger generelt afvikles med to instruktører, da tilstedeværelsen af rollemodeller/fodbold spillende piger er lavt og øvelserne blandt andet af den grund kan opleves som kaotiske. Derfor anbefaler de at
der udvikles materialer, der forventningsafstemmer pædagogers og lærers rolle under en afvikling.
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PIGERAKETSÆSONEN 2019 - DATAOPSAMLING
Antal deltagere:

6.258

(2018: 7.480)

Antal nye piger:

3.677

(2018: 4.419 ~59%)

Gennemsnit per afvikling:

43 piger

(2018: 48 piger)

Gennemsnit af nye per afvikling:

25 nye piger

(2018: 28 nye piger)

Antal afviklinger:

145 afviklinger

(2018: 157 afviklinger)

Det har ikke været et super år for Pigeraketten, der på ovenstående parametre har tabt terrænet i forhold til tidligere år, både i forhold til antal afviklinger og antal deltagere. Samtidigt er Pigeraket kortene udgået grundet besparelser og derfor er vi tilbage til, at måle pigerakettens rekrutteringseffekt på tilbagemeldinger via evalueringsspørgeskemaet samt via FOD@ målinger.
Venindekortene er efter stor efCITAT: Genindfør kortene med afkrydsning for/til træning - det virkede suterspørgsel til dels genindført i en
per godt hos os - fik ”tvunget” pigerne til at deltage min. 4 gange, og så
udgave, hvor klubberne selv får
var de fanget af at spille fodbold.
dem trykt ved en visitkort forhandler, i det antal som de finder
Måles der på tilbagemeldingerne oplever vi at klubberne ikke angiver et
nødvendigt. Venindekortet er
antal og begrunder det med f.eks. ”det ved vi ikke endnu”, ”er i proces”,
ikke specifikt målrettet Pigeraket”har rykket trænerne” mm. eller at antallet angives i hold f.eks. vi har
ten.
startet et nyt pigehold, hvilket efterlader os uden et indtryk af antallet.
Tælles der sammen og tages et gennemsnit af besvarelserne for de 86 re’Kom til træning’ kortet kan overspondenter er rekrutteringseffekten, med ovenstående usikkerhed at én
vejes at genindføres i samme forPigeraket afvikling i gennemsnit har resulteret i en tilgang på cirka 5 nye
mat, så det bliver klubinteressen,
medlemmer til klubben. Mens en FOD@ optælling fra antal medlemmer i
der afgør om det skal benyttes.
aldersgruppen inde Pigeraketten og 6 uger efter viser et rekrutteringsgennemsnit på 2,3 piger.
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KLUBEVALUERING
I det følgende gennemgås resultaterne fra klubbernes evaluering af afviklingen af Pigeraketten 2019 med inddragelse af Pigeraket instruktørernes tilbagemeldinger på den afsluttende evaluering.
På Pigeraketten 2019 var der ansat fire Pigeraket-instruktører. Det er de fire Pigeraket-instruktører, der gennem hele
sæsonen har fået de nærmeste/tætteste og fleste direkte erfaringer, i forbindelse med de afviklinger, de har været
ansvarlig for at gennemføre i samarbejde med klubberne. Det er instruktørernes direkte involvering i afviklingerne
samt deres observationer af klubbernes og deltagernes reaktioner på afviklingerne, der danner grundlag for instruktørevalueringen. Instruktørernes input vil løbende blive inddraget i de relevante afsnit.
Det elektroniske evalueringsskema med titlen ”Hvordan
oplevede I Pigeraketten 2019?”, er sendt ud til alle kontaktpersoner fra klubber, der har afviklet Pigeraketten i
2019. Det elektroniske evalueringsskema udsendes til kontaktpersonen 6 uger efter afviklingen. Der er i år modtaget
86 besvarelser på evalueringsskemaet,
hvilket er en lille stigning fra 57% i 2018 til 59% i 2019. Respondenterne er geografiske fordelt som nedenstående

illustration.
59% respondenter er en høj svarprocent, men også nødvendig i forhold til Pigerakettens udvikling, der er afhængig
af klubbernes inputs for tilpasning til den virkelighed, der opleves på banen før, under og efter at Pigeraketten lander. Der udloddes en gratis Pigeraket afvikling blandt de klubber, der besvarer spørgeskemaet.
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LOYALITET OG GENGANGER KLUBBER: Klubbernes loyalitet overfor Pigeraketten er fortsat stor, hvilket afspejles i en
NPS Score1på 76 (73 i 2018).

Dette afspejles ligeledes i antallet af genganger klubber. På Pigeraketten 2019 var 91 af de 145 afviklingsklubber genganger klubber. Fordelingen var at 55 klubber havde afholdt Pigeraketten i både 2017 og 2018, mens 25 havde afholdt Pigeraketten i 2018 og 11 i 2017.
Det forholdsvis høje antal genganger klubber (og kontaktpersoner)
afspejles ligeledes i kommentarfeltet til Pigeraketten, da der er flere
kommentarer omhandlende savnet af T-shirts til hjælperne samt erindringsgaver til deltagerne, der af klubberne vurderes til at have en
stor synligheds- og reklameeffekt. Så længe Pigeraketten ikke har
en sponsor/partner bliver løsningen, at der til Pigeraketten 2020
udvikles et Pigeraket klistermærke, som tryk fil der kan downloades
fra hjemmesiden og benyttes på tekstil. Klubberne kan herved selv
trykke T-shirts eller små erindringsgaver til hjælpere og deltagere.

1

Net Promote Score = loyalitetsindikator. Til sammenligning har virksomheder med den højeste loyalitet en Net Promote Score
på 75-80%
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KONTAKTPERSONEN OG DE SKRIFTLIGE MATERIALER: Pigeraketten har ligeledes gengangere blandt kontaktpersonerne, af de 86 der har besvaret spørgeskemaet har 51 været kontaktpersoner tidligere. Det giver nogle opmærksomhedspunkter i forhold til de skriftlige materialer samt de forberedende telefonsamtaler mellem kontaktperson
og instruktør.
En øget bevidsthed om, at speciInstruktørerne foretager to supportopkald til kontaktpersonen forud for afelt rådgivningsmaterialet skal adviklingerne (10-14 dage før og 3-5 dage før afviklingen) og oplevelsen er, at
skille sig tydeligt fra sidste års manogle af de kontaktpersoner, der har afviklet Pigeraketten flere gange er
teriale, kan være en løsning i for”erfaringsramte” fordi vi med vores skriftlige materiale ikke får nye budskahold til at komme igennem med
ber frem til modtageren og de dermed bliver blinde overfor årets ændrinnye budskaber, til erfarende konger. Desuden er der generelt et opmærksomhedspunkt i form og længden
taktpersoner. Samtidigt skal nyt
af det skriftlige materiale blandt andet skrives følgende i klubevalueringen.
layout og form, heller ikke være
et mål i sig selv, da vi stadig bedst
CITAT: Jeg synes i har masser af godt materiale. men måske er der for memuligt skal rådgive og vejlede
get tekst til både trænere og forældre.
også de nye kontaktpersoner. Generelt skal der være fokus på at
I evalueringen kan vi ligeledes se, at det er kendte og let tilgængelige
”læsetungt” materiale i det om”handlingsmaterialer” som plakater og postkort, der scorer højest på en
fang det er muligt, erstattes af
skala, der på alle materialer ligger i den gode ende.
mere visuelt materiale.

At nye tiltag og aktiviteter ikke altid bliver observeret, kan være én af årsagerne til, at f.eks. venindetatoveringerne
ikke alle steder blev taget i brug. Nogle steder var kontaktpersonerne ikke opmærksomme på, at disse skulle benyttes til at hverve deltagere til Pigeraketten gennem eksisterende relationer (veninder).
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PIGERAKETTENS FORMÅL - GENGANGERE ELLER NYE DELTAGERE
Samtlige besvarelser af evalueringsskemaet viser, at der i klubberne er et stort fokus på at rekruttere nye piger. Det
er også tydeligt at Pigeraketten er et accepteret rekrutteringsværktøj. Men der er et opmærksomhedspunkt i at på
den ene side så er der et stort udviklingspotentiale i veninderekruttering og at både nye piger og allerede fodbold
spillende piger kan deltage og få en sjov fodboldoplevelse sammen. På den anden side, så giver netop det, anledning
til kommentarer om manglende variation og udvikling af Pigeraket indholdet.
CITAT: Som helhed er Pigeraketten en fin idé, men der er for lidt variation, fra år til år. Flere piger gav udtryk for, at
det jo bare var det samme som sidste år. Når vi har piger, der kommer igen år efter år, så vil de have nye oplevelser.
En del piger synes også, at der mangler en ordentlig afrunding. De starter ud i raketten og skal flyve rundt til de forskellige planeter, men til sidst flyver de ikke hjem igen, og det synes de er mærkeligt.
Pigeraket instruktørerne fortæller, at de i år har spottet at der i smug bliver taget billeder af øvelserne og direkte
adspurgt er årsagen, at øvelserne på Pigeraketten er en årlig tilbagevende inspirationskilde til brug i den almindelige
træning. Dermed svarer observationerne ikke overens med kommentarerne i evalueringsskemaet. Forklaringen skal
med stor sandsynlighed findes i, at selve storytellingen på Pigeraketten ikke er ændret. Pigerne starter stadig i raketten. De besøIntentionen efter at alle øvelserne blev nyger og udforsker også stadig planeter, samler en nøgle og afslutter
tænkt til Pigeraketten 2017, er at der årligt
med ’high five’ i den oppustelige fodboldbane. Samtidig udfordrer
ændres i minimum to Pigeraket øvelser.
konceptet stadig det stereotype pigebillede og giver i lighed med
Fremadrettet ændres spørgsmålene hvert
fodboldtræningen pigerne mulighed for at være handlekraftige,
år.
eksperimenterende og nysgerrige.
Pigeraketten 2019 havde 5 planeter med i alt 10 øvelser. To af
disse 10 øvelser var helt nye øvelser (Planet dribling og vendespillet) og så var driblebanen ændret i udfordringerne. Desuden var
der i 2019 udgaven indlagt ”kom tilbage til jorden”, hvor pigerne
der grundet fodbolden havde fået så stærke ben, skulle hoppe fra
planet til planet (hulahopringe) inden de landede i den oppustelige
fodboldbane.

I Pigeraket 2020 er denne intention en lille
smule udfordret, da afviklingstiden er under pres og resultatet heraf er, at afviklingstiden nedsættes fra 3 til 2½ time.
Konsekvenserne bliver at én planet = to
øvelser udgår.

AFVIKLINGSTIDEN:

CITAT: DBU har været utrolig stædige omkring at afholdelse af pigeraketten SKAL
være 3 timer. Det er yderst uhensigtsmæssigt! Vi har afholdt pigeraketten 2
gange i 2019. Første gang var i samarbejde med den ene af byens 2 SFO'er. Her
kom der 65 piger. Stor succes! Arrangementet varede 2 timer, da SFO'en ikke
havde mere tid. Anden gang var vi nødt til at afholde det efter SFO-tid, da vi uden
succes havde forsøgt at involvere byens anden SFO. Denne gang startede vi kl.
16.30 og sluttede 19.00. Vi har fokus på børn i 0. til 2. klasse, og børn i den alder
kan ikke klare et 3 timers arrangement på den tid af dagen på en hverdag!

Afviklingstiden på 3 timer var også til debat i forbindelse med evalueringen af Pigeraketten 2018, men en rundering
til 25% tilfældigt udvalgte afviklingsklubber, viste at en nedsættelse af afviklingstiden ikke havde opbakning. Derfor
blev afviklingstiden på 3 timer bibeholdt. Det betød, at der stod 3 timer i alt materiale, der blev udarbejdet for at
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understøtte klubberne i, at hverve deltager til Pigeraketten 2019 (Plakater, Postkort, Facebook begivenheder, hjemmesiden). Det er den afviklingstid som forældrene forholder sig til når de afleverer og henter børnene igen og dermed også det tidsrum, hvor DBU forventes (og ifølge instruktørerne godt kan) at aktivere børnene.

Oftest (og måske også noget der er i forandring) afleveres
pigerne til Pigeraketten, forældrene går og kommer tilbage til den tid, hvor afviklingen forventes at slutte altså 3
timer senere, ifølge DBU-materialet. Der har ikke været
tradition for at indsamle telefonnumre på forældre til de
børn, der deltager på Pigeraketten. Blandt andet derfor
har det været vigtigt for DBU at holde på de ydre rammer,
for at beskytte Pigerakettens brand som tillidsvækkende,
og ansvarsbevidst overfor målgruppen, deres udvikling, og behov.
GDPR giver mulighed for at der på Pigeraketten,
hvis plads i bilerne, kan medbringes en stor whiteboardtavle, hvor forældre kan skrive deres telefonnummer. Krav – det skal være frivilligt at skrive sit
telefonnummer på (egen handling) og der skal
være en beskrivelse af hvorfor og hvad.

CITAT: Man skal kunne tilpasse på stedet, om der kommer
10 eller 90 spillere. Vi havde et for stort set-up til 26 spillere, og de blev meget trætte i de 3 timer. Instruktøren
skal kunne tilpasse efter hvor mange der kommer på dagen, så de får bedst mulige oplevelse. Det virkede lidt skemaagtigt, at alle små ting skulle være X minutter, før de
kunne komme videre. Der skal man kunne tage en beslutning om at lave det mindre på dagen, eller bare ikke bruge
alle øvelser, så programmet kan kortes ned.

På Pigeraketten 2020 nedsættes afviklingstiden til 2½ time. Tiden hvor Pigeraketten er i klubben forbliver dog uændret da tiden med kontaktpersonen udvides med en ½ time.
Materialet tilføjes – Pigeraketten har en
afviklingstid på 2½ time, men kan godt
tage lidt længere tid.

En ting er de ydre rammer som afviklingstiden, hvor Pigeraketten har forpligtigelser overfor forældrene, en anden
ting er fleksibilitet inden for de rammer som ovenstående citat beskriver. Pigeraketten har en max kapacitet på 100
deltagere, og planetbesøg og øvelser er for de sæsonansatte instruktører beskrevet ned i detalje, så de hurtigt opnår tillid til, at de har
Pigeraket instruktørerne efterlyste på
kompetencerne til at styrer aktiviteten og lede de frivillige hjælpere til
evalueringsmødet, at begrundelsen for
at klarer instrukserne. Men Pigeraket instruktørerne er også ansat på
konceptet og storytellingen forud for afbaggrund af deres evner til at være tilstede i nuet og sikre flowet, og
viklingen bliver tydeligere formidlet til
de har rammerne til, at være fleksible indenfor hensynet til Pigeraketklubberne, og henviste til flere episoder,
ten som landsdækkende koncept. Alligevel kan det være rart for dem
hvor der var ønsket en fleksibilitet, der
at have en detaljeret afviklingsskabelon med sig på afviklingen, så evt.
ikke havde pigerne og pigernes interesse
konflikter med henvisning hertil kan flyttes fra her og nu diskussioner,
i centrum.
til efterfølgende telefonsamtaler med projektlederen, der har beslutningskompetencerne for Pigeraketten.
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MÅLGRUPPEN:
På Pigeraketten 2019 har der været fokus på at observere og spørge klubberne, om hvilken aldersgruppe der hyppigst deltog i afviklingerne og selvom der er stor variation i alder nogle gange, kan det være svært at vurdere, men
tendensen er at de deltagende piger falder i den yngste ende, altså de 5-9årige.

CITAT: Derudover delte vi pigerne op i to dage, 0-2 klasse og 3-5 klasse. Jeg oplever at de
små fik noget mere ud af dagen. Raketten og aktiviteterne var mere målrette til dem. Kan
man ikke tænke nyt ift. de større piger. noget der fanger dem mere. Springet i pige raketten
er fra 5-11 år, det er et stort spænd aldersmæssigt. Jeg arbejder til daglig med netop den
målgruppe af børn i selv samme skole som var med til pigeraketten og har efterfølgende
snakket med pigerne. Begge ‘hold’ havde nogle gode dage og synes det havde været sjovt,
men de store sagde at noget havde været lidt kedeligt og ‘plat’, fx starten med at side inde i
raketten, men det elsket de små derimod. Vi som frivillige oplevet det samme, at 0-2 klasserne fik mere ud af dagen. Derfor tænker vi, at det er super fedt med pigeraketten og at der
er fokus på at det KUN er for piger, men der er for stor aldersforskel og forskel på hvad man
forventer og gerne vil have med hjem fra en pige raket, om man er 5 eller 10 år.

Hvilket også stemmer overens med, at denne aldersgruppe passer bedst med storytellingen og meget bedre kan leve
sig ind i historien, end den ældre målgruppe på 10-11år.
At aldersspredningen på målgruppen er bred set i et nutidigt
Barndomsperspektiv er et fokusområde, og det er et ønske, at målgruppen på Pigeraketten snævres ind så den bliver et rekrutteringstiltag for de 5-9årige. En sådan ændring kræver dog, at der er et alternativt tilbud som klubberne kan benytte når de ønsker at rekruttere de 10-14årige. Dette alternativ er under udarbejdelse og forventes ligeledes at kunne benyttes af klubberne i løbet af 2020,
men ikke i den kendskabs- og udbredelsesgrad, at de i 2020 forventes at kunne være erstatning for Pigeraketten 2020 som derfor også
vil have målgruppen 5-11 år.

11 for Health er blevet suppleret med
en klubkobling, der skal understøtte rekrutteringen af de 10-14årige. I løbet af
2020 udrulles et ad on, der understøtter
klubberne i forhold til de nye spillere i
denne aldersgruppe.

CITAT: Jeg har både overfor Fie men også ved tidligere lejlighed efterspurgt et arrangement for piger i alderen 12-14 år, da det også er svært at fastholde og rekruttere piger i den aldersklasse.

HINTS OG GODE RÅD – ERFARINGER FRA PIGERAKETTEN 2019
ANSØGNINGSPROCEDURE
Når tour planen er lagt og samarbejdsaftalerne indhentet fra de afviklende klubber, pakkes årets skriftlige materiale (primo april) og
sendes ud til klubberne. Tilmeldes der klubber efter deadline (1. december 2019) kan disse påsættes en afvikling på én af de ledige datoer i tour planen.
CITAT: Det vil være rigtig fint, hvis ikke alt materialet bliver sendt til
ens private adresse. Det bør sendes til klubben.
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Praksis omkring at påsætte klubber, der
har tilmeldt sig inden for tilmeldingsfristen på de ønskede datoer, fortsættes
på Pigeraketten 2020. Klubber der tilmelder sig efter deadline, kan godt få Pigeraketten på besøg, men disse påsættes efter ledige datoer i tour planen.

I tilmeldingsformularen og i den efterfølgende kontakt med Pigerakettens koordinator er det muligt, at indgå aftale
om, hvortil materialet skal tilsendes. Det bliver ikke fast procedurer at materialet sendes til klubben, da løsningen
erfaringsmæssig heller ikke er optimal. Ikke alle klubber er bemandede i forhold til aflevering og hvis materialet kan
afleveres i klubhuset, sker det at kontaktpersonen ikke informeres og dermed bliver materialet væk/glemt.
FORVENTNINGSAFSTEMNING OG SAMARBEJDSAFTALEN
På Pigeraketten 2019 var der aflysninger grundet torden. Det lykkes i alle tilfælde at finde én erstatnings dag, men
aflysningerne gav anledning til, at kigge på samarbejdsaftalen. Denne skal opdateres så det tydeliggøres at Pigeraket
afviklingen aflyses i tordenvejr og i sådanne tilfælde, hvor DBU aflyser refunderes betalingen. Instruktørerne skal
desuden have klare retningslinjer for deres ageren i tordenvejr, og hvad skal der til for at aflyse.
Samarbejdsaftalen opdateres desuden på følgende områder.
•
•
•
•
•
•

Max kapacitet på 100 piger
Forventningsafstemning i forhold til aflysning
Vand/vandstation skal være tilgængelig for deltagerne
At afviklingstidspunktet kan tilrettelægges efter klubbens ønske, men afviklingstiden er 2½ time
Kontaktpersonen møder op 1½ time inden afviklingen
Hjælperne møder op 1 time inden afviklingen

Hvert år er der klubber, der har ønske om en dobbeltafvikling, der for Pigeraketten 2020 så vil have en varighed på
2x 2½ time. Dette er muligt, men skal aftales med Pigeraket koordinatoren som kan kontaktes på pigeraketten@dbu.dk eller telefon 46 34 07 71
Prisen for en dobbeltafvikling bliver i 2020 på 5.500kr
Tilføjelse til samarbejdsaftalen efter drøftelse og evt. beslutning. Instruktørerne anbefalede at de store afviklinger
blev bemandet med dobbelt DBU-besætning. Der er flere hensyn der skal tages inden denne mulighed kan vurderes
som et muligt udviklingstiltag. For det første er der udfordringen med, at der ikke er nogen tilmelding til Pigeraketten og derfor er deltagerantallet ikke kendt forud for afviklingen, medmindre der er tale om en skoleafvikling. Det
næste spørgsmål der skal afklares er, at skal dobbeltbemanding være et tilbud/krav, så skal der ansættes ekstra Pigeraketinstruktører f.eks. i form af timelønnede mere lokale personer og udgifter til deres transport og timer skal dækkes af klubberne, hvilket naturligvis skal tilføjes samarbejdsaftalen.
Afviklingen af Pigeraketkortene har gjort optællingen af fodboldIndkøb af to presenninger i to forskellige
spillere/ikke fodboldspillere lidt mere kompliceret. Pigerne har
farver til når pigerne skal tælles, og opsvært ved håndsoprækning. Pigeraket instruktørerne anbefaler derdeles i nye piger og fodboldpiger.
for at Saturn opdeles, så piger der spiller fodbold bliver bedt om at
gå til den ene ende, og nye piger til den anden. Pigeraket redskaberne kan evt. suppleres med to presenninger i forskellige farver,
så pigerne på de våde dage også har noget at sidde på, så de ikke vælger at sidde på den oppustelige fodboldbane.
ERKENDELSES- OG ERINGDRINGSGAVER
Der arbejdes fortsat på, at der findes en partner til Pigeraketten således at erindringsgaver til deltagerne og T-shirts
til hjælperne kan genindføres. Det er et stort ønske, ikke alene fra klubberne men også fra Pigeraketten, da det giver
stor synlighed på Pigerakettens eksistens samt DBU’s ønske om, at gøre noget ekstra for at få flere piger til at spille
fodbold.
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Plakater og postkort tilføjes
HUSK DRIKKEDUNK.
Vandbeholdere justeres evt. i
størrelse.

På Pigeraketten 2019 blev der udleveret nøglesnor, fløjte samt vand til hjælperne. I klubevalueringen blev nøglesnoreren vurderet som uvæsentlig og
Pigeraket instruktørerne oplevede, at de efter afviklingen måtte indsamle og
tømme halvfulde flasker. Så deres anbefaling er, at vandflaskerne droppes
(primært af hensyn til miljøet), men at der så sættes mere fokus på, vandstationer til både deltagere og hjælpere.

Deltager- og hjælperbeviser blev vurderet i den høje ende af skalaen, mens sponsordiplomet scorede forholdsvis
lavt. Det samme gør sig gældende for klubflyeren til henholdsvis forældre og piger. De materialer der scorer lavest,
er nye materialer – de bliver opdateret og får et år mere for at se om interessen/brugen af materialerne kan vækkes.
FIF FRA INSTRUKTØR TIL INSTRUKTØR
Sæt support opkaldende i system. Send en SMS til kontaktpersonen om, hvornår du ringer og med spørgsmålet passer det dig? Svaret herpå giver oftest en afklaring på, hvornår kontaktpersonen kan træffes samt at telefonopkaldet
ikke afvises fordi det er et ukendt nummer. Det anbefales ligeledes at aftalerne fra første supportopkald bekræftes
via en SMS til kontaktpersonen umiddelbart efter.
Organiseringen i bilen er vigtig, brug evt. elastikker fra Mars som ekstra stropper.
ANDRE GODE RÅD
Tøjpakken: Vælg skoene fra i tøjpakken. Jakken er ikke regntæt, men antallet af T-shirts er fint ligesom shorts og den
langærmede trøje er rigtig god.
Afregningsskemaet skal opdateres

Acubis benyttes fra næste sæson.

Introen var for hektisk, det blev alt for presset også fordi det materiale, der
skulle i bilerne ikke var forberedt (bolde ikke pumpede, det skriftlige materiale ikke talt op mm. Tiden skal primært bruges på banen brug evt. fuldtidsinstruktørerne dagen før til øvrige praktiske ting.
ØVELSER
Mindre tid, mindre øvelser: En afviklingstid der er nedsat med ½ time betyder, at én af planeterne fjernes fra programmet. Pigeraket instruktørerne er ikke helt enige om, hvilke øvelser der kan fjernes, men solen (3 på stribe & kaosdribling) blev nævnt som en mulighed. Ligesom Mælkevejen (Træfbold & driblestafetten) til trods for at den overdimensionerede bold er unik.
Grafikken på boards og i hjælpermaterialet opdateres der samtidigt. Der vil være mindre tekst og mere og bedre
visuelt materiale (se tilsendt eksempel). Pigeraket instruktørerne anbefaler at der udarbejdes YouTube film af øvelserne.
Vendespillet reduceres til 20 kegler frem for 40 kegler, så pigerne får succes, hvilket er nødvendigt for at øvelsen
fungerer. Derudover skal arealet reduceres og afstanden til keglerne skal være kortere. Hjælperne er essentielle. Variationsmulighed to hold eller to baner. Pigerne kan drible hen til en kegle og placerer bolden oven på denne inden
de løber ind og vender kegler. Det er for krævende at vælte kegler med spark til bold, men skal øvelsen gøres sværere end første variationsmulighed, kan pigerne drible ind til keglen, lægge låg på bolden, og vende keglen.
Planetdribling fik en rigtig god modtagelse vel og mærket af første del. Anden del er svær og opleves forvirrende af
både hjælpere og deltager. Det anbefales at første del af øvelsen køres 3 gange – det kan den godt bære, og der er
et godt flow og mange grin. Variation: Anden del ”politi og røver”/”pakkeleg – slår du en 3’er må de stjæle en bold
fra en af de andre hold.
15

Træfbold er svær at forklarer, men når den først kører så fungere den fantastisk.
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