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TRIN 1 – FØR PIGERAKETTEN
DIN TJEKLISTE TIL PRAKTISKE OPGAVER
FØR PIGERAKETTEN
OPGAVE

√

Skaf 10 hjælpere til Pigeraketten evt. i form af ældre pigespillere, trænere eller forældre
Send ’Din guide som hjælper’ på mail til dine 10 hjælpere og afhold evt. formøde med
hjælperne, hvor planeter(stationer) fordeles
Reserver bane(r)
Skaf fodboldmål
Sørg for adgang til strøm og forlængerledninger til udendørsbrug
Undersøg adgangsvejen for DBU’s varebil til fodboldanlægget
Reserver klubhus/lokale
Planlæg, hvordan I vil bruge Forældreuniverset
Sørg for, at der er adgang til postevand på afviklingsdagen og undersøg muligheden for at få
forfriskninger til Pigeraket deltagerne, fx gennem lokale sponsorer
Spørg I lokalområdet om der kan findes erindringsgaver til pigerne fra klubben

DIN TJEKLISTE TIL REKRUTTERING AF PIGER
FØR PIGERAKETTEN
OPGAVE
Lad klubbens bestyrelse udarbejde en rekrutteringsstrategi
Kontakt relevante netværk i lokalområdet for at afdække interessen
Inddrag klubbens pigespillere i rekrutteringen, bl.a. ved uddeling af postkort og tatoveringer
Invitationspostkort og plakater uddeles og hænges op i lokalmiljøet
Få omtale i lokale blade og aviser via pressemeddelelsen
Undersøg muligheden for at annoncere for Pigeraketten på lokale skolers intranet
Markedsfør Pigeraketten i klubben gennem nyhed på hjemmeside, klubblad, Facebook etc.
Brug den oprettede Facebookbegivenhed til at synliggøre Pigeraketten i jeres klub
Afklar om klubben har hold, trænere, tider og baner til rådighed til nye pigespillere

√

DINE NOTER TIL REKRUTTERING AF PIGER
FØR PIGERAKETTEN

TRIN 2 – UNDER PIGERAKETTEN
DIN TJEKLISTE TIL PRAKTISKE OPGAVER
UNDER PIGERAKETTEN
OPGAVE

√

Sørg for, at hjælperne møder op en time før afvikling til opsætning
Deltag i informationsmøde med instruktøren og medbring din plan for fordeling af planeter
(stationer)
Bemand den første aktivitet, Raketten
Sørg for uddeling af forfriskninger til pigerne/forældre under afviklingen
Fortæl om klubbens træningstilbud til de deltagende piger
Deltag i oprydning og evalueringsmøde sammen med hjælperne og DBU-instruktøren

DIN TJEKLISTE TIL REKRUTTERING AF PIGER
UNDER PIGERAKETTEN
OPGAVE
Skriftligt materiale, der fortæller om klubbens tilbud, placeres i Forældreuniverset, så det er
tilgængeligt for de fremmødte forældre.
Hold en afslutningstale for deltagerne, hvor du vækker deres interesse for fodbold
Få en fotograf fra klubben til at tage billeder af afviklingen til brug på forskellige medier
Få en journalist ud, som kan skrive en artikel om klubbens arbejde med rekruttering
Notér potentielle nye pigespilleres navne og numre, så klubben kan følge op efterfølgende

√

DINE NOTER TIL REKRUTTERING AF PIGER
UNDER PIGERAKETTEN

PLAN FOR PIGERAKETTEN
Udfyld hvilken planet/station dine hjælpere skal have
MØDETID

HJÆLPER
NR. 1
NR. 2
NR. 3
NR. 4
NR. 5
NR. 6
NR. 7
NR. 8
NR. 9
NR. 10
NR. 11
NR. 12

NAVN

MOBIL

TILDELT
PLANET

KOMMENTAR

TRIN 3 – EFTER PIGERAKETTEN
DIN TJEKLISTE TIL REKRUTTERING AF PIGER
EFTER PIGERAKETTEN
OPGAVE
Hav en ansvarsperson i klubben, der kan modtage og informere nye pigespillere
Udvælg en ansvarsperson i klubben, der registrerer, hvor mange nye piger, der kommer
til træning samt hvor mange nye piger, der ender med at melde sig ind i klubben efter
Pigeraketten.
Etablér en ’buddy ordning’, hvor eksisterende pigespillere introducerer nye spillere
Overvej at indføre en kontingentfri prøveperiode for nye spillere efter Pigeraketten
Tilbyd eventuelt træning med rollemodeller i form af erfarne pigespillere i klubben
Afhold et forældremøde for forældrene på klubbens pigehold
- både nye og gamle ’fodboldforældre’
Afhold fællesarrangement og arbejd med at give forældre større tilknytning til klubben

DINE NOTER TIL REKRUTTERING AF PIGER
EFTER PIGERAKETTEN

√

