Evalueringsrapport
Pigeraketten 2021

2021 – gradvis åbning i foråret og den store genåbning i efteråret
Antal afviklinger og aflysninger
2021 blev året, hvor aktiviteten Pigeraketten har været et tilbud til klubberne i
25 år. 25-års jubilæet blev markeret med klistermærker til alle deltagere
og et særarrangement på Brorfelde Observatorium1. Hvilket bliver starten på et
samarbejde, om at gøre Pigerakettens storytelling om en rejse i rummet mere
faktuel korrekt. Samarbejdet giver desuden opmærksomhed og omtale, så derfor vil der på Pigeraketten 2022 også blive afholdt en afvikling på Observatoriet.

Derudover var Pigeraketten 2021 en del af en Pigedag, som var side event
til EURO2020 og som blev afholdt af B1908 sammen med Københavns
Kommune.
Corona påvirkede også Pigeraketten 2021, der besøgte 107 klubber. Heriblandt blev der afviklet to særarrangementer og aflyst 17 gange i løbet af
sæsonen.
Corona havde i foråret indflydelse på kapaciteten, der periodevis var nedsat fra de normale 100 deltagere grundet forsamlingsforbuddet. Det betød desværre at instruktørerne i det tidlige forår var nødsaget til at afvise
piger.
o Pr. 11. april 2021: 40 deltagende piger
o Pr. 6. maj 2021: 65 deltagende piger
o Pr. 21. maj 2021: 88 deltagende piger
o Pr. 11. juni 2021: 100 deltagende piger

Samtidigt betød det at 21 tilmeldte klubber valgte at få deres afvikling flyttet til en senere dato, hvilket reducerede mulighederne for at fylde op med klubber, som ikke var tilmeldt,
da turplanen blev lagt.
Samtlige Corona tiltag fra 2020 blev brugt på afviklingerne i 2021. Således blev pigerne registreret ved aktivitetens start. Pigerne kom ikke ind i raketten som indledning på deres rejse ud i rummet. Afviklingen foregik
i små faste grupper, så deltagerne ikke blev blandet. Hjælperne gik med grupperne rundt, frem for som tidligere at blive stående ved en fast planetog der håndsprit ved samtlige planeter.
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Fordeling ØST/VEST
I foråret 2021 blev der afholdt Pigeraketten 43 gange, mens efteråret bød på 66 afviklinger. Det er en atypisk
fordeling, der kan tilskrives et fravalg af de tidlige forårsafviklinger grundet forsamlingsforbuddet og dermed Pigerakettens nedsatte deltager kapacitet. Det er formentligt også begrænsninger på deltagerantallet i
foråret, som har indflydelse på den gennemsnitlige deltagelse, der i foråret var 35 piger pr. afvikling og i efteråret 48 piger pr. afvikling.
Nedenfor ses fordelingen af Pigeraket-afviklinger i de enkelte lokalunioner/regioner og i diagrammet efter
ses fordelingen af respondenter på evalueringsspørgeskemaet, hvor svarprocenten er absolut højest blandt
klubberne i DBU København (85%), hvor 11 klubber af 13 mulige har svaret. Den landsdækkende svarprocent
er 62%.
17% af respondenterne er klubber, der afvikler for første gang (11 klubber) og over halvdelen (55%) af nøglepersonerne som svarer på evalueringsspørgeskemaet har ikke været klubansvarlige for Pigeraketten tidligere.
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Ovenstående figur viser antallet af respondenter pr. Lokalunion.

Interessen for Pigeraketten har været stigende i DBU Københavns område, hvor de stabilt plejer at ligge på
6-7 afviklinger om året til 13 afviklinger i 2021. Det har givet et øget antal henvendelser angående Pigeraket
afviklinger på kunstgræsbaner, hvor retningslinjerne (oplyses ved tilmeldingen) er at der skal være et stykke
græs, hvor raketten og fodboldbanen kan fæstnes til jorden med pløkker. Dette af hensyn til pigernes sikkerhed.
Desværre har Pigerakettens instruktører følt sig presset til at se bort fra dette sikkerhedshensyn af klubber,
der afvikler på kunst og som er overbevist om, at de har den rette løsning uanset om det er sandsække eller
hæftning til hegn. Hvilket udover ikke at være sikkert for pigerne også giver et forkert træk i raketten og dermed øger risikoen for alvorlige skader på materiellet.
Fakta er, at sikkerheden skal overholdes for de deltagende børn, hvilket ifølge producenten kræver følgende:
”Hvis Pigeraketten skal kunne anvendes på en kunstgræsbane kræves det at der anvendes ballast sikring.
Af sikkerhedsmæssige hensyn til pigerne som skal ind i raketten, skal vægten på disse ballast forankringer være min være 50 kg ved hver forankring på Pigerakettens fire stropper.”
Citat af: Claus Poulsen, Presenco
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Den ekstra vægt, som beskrives ovenfor, er der kilomæssig ikke råderum til i Pigeraket bilerne. Dette skyldes
bilernes egenvægt på 3000 kg som ”kun” giver plads til 500 kg udstyr, hvis bilerne skal føres af personer
med almindeligt kørekort.
Det betyder, at skal raketten og fodboldbanen sættes op på kunst, så skal klubben stille sandsække med
ovenstående vægt og samlinger til rådighed med træk til alle hæftningspunkter. At der ikke findes andre løsninger, vil på Pigeraketten 2022 bliver pointeret ekstra tydeligt ved tilmeldingen og i kommunikationen med
klubberne. Og det vil tydeligt blive gjort klart for instruktørerne at fravalg af sikkerheden ikke er en løsning
under nogle omstændigheder, da ansvaret altid er placeret hos DBU.
De øvrige øvelser på Pigeraketten 2022 tilrettelægges, så de kan afvikles på kunstgræsbaner.

Tilfredshed
På en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst, er tilfredsheden
med Pigeraketten 2021 stor (94% svarer 4 eller 5). I
evalueringsspørgeskemaet for Pigeraketten 2021 er
der ikke foretaget en NPS, men klubberne er blevet
spurgt om, hvorvidt de vil anbefale Pigeraketten til
andre. Her besvarer ”kun” en enkelt, at en anbefaling er usandsynlig. Selvom begrundelsen er enkeltstående,
så skal kommentaren have opmærksomhed, da det er en vigtig forventningsafstemning, at Pigeraketten
kommer med udstyr, setup og én enkelt instruktør, men at afviklingen og succes med rekrutteringen er afhængig af stor involvering fra klubbens side.

Deltagerantal
2021 udfasning af Corona

2020 under Corona

2019 før Corona

Antal deltagere

4472

2111

6258

Antal nye piger

2226

1119

3692

Gennemsnit per afvikling

42 piger

29 piger

43 piger

15 nye piger ~ 53%

59%

72 afviklinger

145 afviklinger

Gennemsnit af nye per 50%
afvikling
Antal afviklinger

107 afviklinger
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Tallene for Pigeraketten 2021 er fortsat påvirket af Corona. Det gennemsnitlige deltagerantal på Pigeraketten
2021 er ved at være på niveau med 2019, men det samlede antal af piger som DBU har været i kontakt med, er under niveau også grundet et lavere antal af afviklinger. På Pigeraketten 2021 ser vi et fald i,
hvor stor en andel som er potentielle nye medlemmer (50% mod 59% i 2019), men set i et perspektiv, hvor
skoleafviklinger er lavere end plejer, må et gennemsnit 21 nye piger pr. afvikling anses som et tilfredsstillende resultat. I spørgeskemaet angiver de 64 respondenter et gennemsnit på 22 nye piger, så der er overensstemmelse mellem de tal som klubberne selv opgiver og tallet som instruktørerne indberetter.
59% af klubberne angiver, at antallet af deltager i høj eller i meget høj grad levede op til deres forventninger.
5% fik slet ikke opfyldt forventningerne og 9% i mindre grad, mens 27% svarer i nogen grad. Og i forhold til
antallet af potentielle medlemmers angiver 64% tilfredshed i høj eller meget høj grad mens der er direkte
sammenhold blandt antallet af klubber, der angiver at rekrutteringspotentialet slet ikke eller i mindre grad
lever op til deres forventninger.
Respondenternes uddybende svar kæder den manglende opfyldelse af forventninger til deltagerantallet sammen med aftaler med skole og SFO/FFO, hvor store afbud - altså afbud fra hele årgange grundet Covid-19. Det er dog også i kommentarsporet til dette spørgsmål, at der fortælles om så stor interesse, at det
har været nødvendigt med sideløbende aktivitet fordi antallet af piger som mødte op, var større end retningslinjerne tillod og dermed Pigerakettens kapacitet på det tidspunkt.
I forhold til tidligere år, er der i kommentarsporet også en realisme i forventningsafstemningen og flere uddyber at forventningerne er nedskaleret grundet Corona samt udfordringerne med at benytte plakater og
postkort. At de fysiske rekrutteringsmaterialer i nogen grad er sat ud af spil, påvirker også rekrutteringsmetoden, hvor hele 94% angiver, at de har brugt de sociale medier til at gøre reklame for deres Pigeraket afvikling.
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Rekrutteringseffekt
At Pigeraketten 2021 besøger klubberne for at tiltrække flere piger er en tydelig prioritering både i tal 77% og i kommentarsporet. Så arbejdet mod at synliggøre Pigeraketten som et rekrutteringsredskab er lykkes, men vigtigst, kommentarsporet emmer
også af kreativitet i forhold til at sætte spot på afviklingsklubbens
træningstilbud til pigerne efterfølgende og endnu vigtigere, det ser
ud til at have givet resultat.
Blandt respondenterne er antallet af nye piger, som deltog i den
efterfølgende træning angivet til 9 piger og i gennemsnit har foreningerne fået 7 nye medlemmer som følge af Pigeraket 2021. En
selvvurderet rekrutteringseffekt på 7 piger pr. Pigeraket afvikling er et pænt tal og besøges Power BI i et forsøg på at afdække antal nye medlemmer i målgruppen 3. måneder efter en
klubs

Pigeraket

afvikling

er

den

gennemsnitlige stig-

ning på 11,5 nye medlemmer i målgruppen pr. afvikling, hvilket giver en samlet rekrutteringseffekt for Pigeraket 2021 på 1017 piger. Rekrutteringseffekten er på 9,6 nye medlemmer i forbindelsen med forårsafviklingerne og 13,5 nye medlemmer i forbindelse med efterårsafviklingerne.

Hvordan er det gået - Nyt Pigeraketten 2021
Tilmelding – første år via KlubOffices
Spørgsmålene angående tilmeldingsproceduren, som på Pigerakettem 2021 skiftede fra en formular på
hjemmesiden til KlubOffices, har styrket vores formodning om, at det ofte ikke er nøglepersonen som tilmelder klubben til en Pigeraket afvikling. Det bekræfter et behov for, at oplysninger som gives ved tilmeldingen
også formidles til nøglepersonen efterfølgende eller gentages i den kvitteringsmail, som vi må formode at
tilmelderen videresender til nøglepersonen. Det kan f.eks. være Pigeraketten på kunst eller klubforpligtigelser i øvrigt som f.eks. 8 frivillige hjælpere er krævet. Et behov der med den nuværende tilmeldingsform er vigtigt at have fokus på, fordi der også er respondenter, der fortæller, at den nye tilmeldingsprocedure betyder
at de ikke længere kan tilmelde, men skal have en anden klubfrivillig – med adgang til KlubOffices - til at gøre
det.
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Vores opgave bliver på den korte bane at sikre at informationerne fra tilmeldingen tilfalder nøglepersonen
og på den lidt længere bane, at klubberne opretter brugergrupper, hvor nøglepersonen er deltager.

Instruktørerne
På Pigeraketten 2021 startede 6 timelønnede instruktører i april, men sæsonen blev afsluttet med at have
haft 9 forskellige instruktører tilknyttet, hvor vi tidligere har haft én fuldtidsansat og én timelønnet pr. bil
(henholdsvis øst og vest bil). Valget om at ændre i instruktørernes ansættelsesforhold var primært baseret
på Covid-19 usikkerhed omkring mulighederne for at afvikle Pigeraketten. Kombineret med det lave antal
afviklinger har valget om timeansatte instruktører haft stor indvirkning på lønbudgettet, der er knap halveret, men det har været på bekostning af instruktørernes tilknytning og ansvar overfor Pigeraket 2021.

Klubbernes tilfredshed med instruktørerne
har ikke været negativt påvirket – der er stadigt meget ros til instruktørerne i spørgeskemaet og fra administrationen. Men antallet
af timer til den enkelte instruktør pr. måned er forholdsvis lav, hvilket har kunne
mærkes

på

tilknytningen og fleksibilite-

ten. Det har gjort det svære at få nyopståede
vagter besat. Den mindre tilknytning har
også påvirket samarbejdsvilligheden, fleksibiliteten og ansvarsfølelsen i forhold til opgaver udover afviklinger f.eks. hente/bringe/pakke biler, ansvar for udstyr og redskaber – oprydning og tørring, registrering af skader og bestilling af supplementer. Hvilket også blev tydeligt ved instruktørevalueringen, hvor instruktørerne ikke i lige så høj grad som tidligere så sig som en del af noget, men forventede at
blive serviceret f.eks. ved at bilerne skulle pakkes (materialer og redskaber) og forberedes (mobilholder
mv.) inden de blev udleveret. Dette har givet administrationen en større opgave i at koordinerer vagtplanen og erstatte defekte redskaber, samt anden drift. Instruktørerne har heller ikke i samme grad som tidligere erfaringsudvekslet og brugt hinanden for at få bedre flow i afviklingerne og instruktørerne meddeler
selv, at samarbejdet mellem øst og vest teamet stort set har været ikke eksisterende.
Men også for instruktørerne har ansættelsesforholdet haft betydning. Det lave antal timer månedligt appellerer til ”fritidsjob segmentet”, hvor flere forpligtigelser supplerer hinanden for at hente en månedsløn hjem,
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hvilket påvirker fleksibiliteten negativt. Men ansættelsen bliver også usikker fordi aflysninger – som instruktørerne ikke har nogen indflydelse på, får en direkte indvirkning på den enkelte instruktørs løn og ikke bliver kompenseret.

Biler
På Pigeraketten 2021 kunne DBU Kommercielt ikke som tidligere stille biler til rådighed fra aftalen med VM
grundet afviklingen af EURO2020. Posten leasing af biler er derfor alene overskredet med 40.000kr. De biler som blev leaset til Pigeraket 2021 var større end tidligere – det var hvad der var muligt, men ikke et behov i forhold til plads til redskaber eller instruktørernes ønske.

Redskabspakken fra Tress
13 af respondenterne valgte at benytte tilbuddet om
udstyrspakken (~21%). 69% af de afviklingsklubber, der tog imod tilbuddet, var i høj grad tilfredse
med indholdet. 8% i nogen grad 15% i mindre
grad. 8% var slet ikke tilfredse.
Der er via Pigeraketten 2021 solgt 21 redskabspakker (~salg til 20% af afviklingsklubberne). Målsætningen for 2021 var 30 redskabspakker til forventet 150
afviklingsklubber, hvilket også svarer til 20%. Der afholdes et evalueringsmøde med Tress for deres fortsatte interesse, men det ekstra tilbud til klubberne giver mening for DBU, da redskabspakken med udstyr/redskaber sammen med øvelseshæftet – Inspiration til træning efter Pigeraketten er en mulighed for at
sætte fokus på leg som træningsmetode og kan tilføre inspiration til trænerne og dermed variation i træningen for børnene.
27 af respondentklubberne valgte redskabspakken fra med begrundelsen - ikke behov for flere/ekstra redskaber. 8 klubber kendte ikke til tilbuddet og 3 klubber svarede at prisen var for høj. Én enkelt mener at
redskabspakken skulle være gratis altså inkluderet i prisen, men at hæve klubprisen på Pigeraketten for at få
redskabspakken inkluderet giver ikke mening, når så stor en del af klubberne fravælger redskabspakken ud
fra en vurdering af, at behovet for ekstra redskaber ikke eksistere.

Hjælpere
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På Pigeraketten 2020 fjernede vi aldersgrænsen for hjælperne, så det ikke længere var et krav, at de var over
15 år – en ændring, der på Pigeraketten 2021 igen er blevet positivt modtaget hos klubberne og som instruktørerne, i langt de fleste tilfælde også omtaler som en positiv ændring. Instruktørerne efterspørger dog en
tydeligere kommunikation om,
1. at hjælperne skal være ældre end målgruppen
2. bevidsthed om at hjælperne med deres aktivitet og nærvær påvirker eventen
3. at det er hjælperne som stiller op og rydder væk efterfølgende – vagten er ikke slut før Pigeraket-bilen er kørt.

Generelt er de unge spillere gode rollemodeller og

i

evalueringen

angiver

66%

at

de netop benytter ungdomsspillere fra klubben som hjælpere. Grundet Corona har hjælpernes rolle yderligere ændret sig, hvor de tidligere stod fast på én planet og derfor ”kun”
skulle administrere to øvelser, skal de nu følge
gruppen af piger rundt og kunne orientere sig i
alle planeter og øvelser. Den ændrede funktion har vi imødekommet ved at ”din guide som hjælper” har været tilgængelig både på skrift og som filmoptagelser af øvelserne, hvor hjælperne tales/vises igennem de 8-10 øvelser og de forskellige justeringer for
niveautilpasning.
60% af hjælperne havde læst ”Din guide som hjælper” (20% Nej og 20% ved ikke) og 49% havde set øvelsesintroduktionsvideoen (25% Nej og 26% ved ikke) i kommentarsporet ses, at hjælperne også har været medarbejdere fra SFO og udskolingselever, det er formentligt fra disse grupper, at de ikke-forberedte hjælpere
findes – klubberne anslår at gruppe ”ikke-forberedte” til 3%, hvilket er en langt lavere vurdering end instruktørernes oplevelse. Med Corona-organiseringen er de ”ikke-forberedte” hjælpere en udfordring i forhold til
at få sat øvelserne i gang. De skal oftest lige læse/se øvelserne inden de kan videregive instrukser til børnene,
hvilket giver (ikke ønsket) ventetid, men ved at ændre i organiseringen, så hjælperne ikke skal med ind
på månebasen, hvor pigerne samles omkring Pigeraket instruktøren, så vil hjælperne kunne gå direkte til den
nye planet og få et overblik over øvelserne og variationsgrupperne inden gruppen af piger kommer til dem
for at få instruktion.
Nøglepersonerne opfordres fortsat til at videresende link til hjælperne både i materialet og af instruktørerne
når de ringer forud for afviklingen.
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56% af hjælperne anslås til efterfølgende at være aktive som frivillige i fodboldmiljøet, at tyde i kommentarsporet flere som assistenter/hjælpetræner for de nye pigehold, som er startet op som følge af Pigeraketten. Når så samtidigt, at 53% angiver at materiale Inspiration til træning benyttes i høj eller i meget høj
grad, så er det lykkes at skabe et værktøj, hvor inspiration kan gives og adfærd kan påvirkes.
Materialet skal på Pigeraket 2022 udvikles med én tydelig definition af trænerrolle inkl. ”omsorgsperson”,
med udgangspunkt i samtalerne fra Pigeseminaret i Herfølge i oktober 2021 og det kan også overvejes, sammen med udviklingsenheden, om det giver mening at formidle elementer fra børnestrategien i dette materiale.

Jubilæums afvikling Brorfelde Observatorium
For at markere Pigerakettens 25-års jubilæum afviklede DBU i samarbejde med Observatorieret i Brorfelde, Jernløse BK, Holbæk BI og Tuse IF en jubilæumsafvikling af Pigeraketten.
Dagen blev indledt med en tale til pigerne af borgmester for Holbæk Kommune, Christina Krzyrosiak Hansen. Herefter begav pigerne sig ud på planeterne, hvor de blev introduceret til fodbold, leg og historiefortælling om rummet, planeter, astronauter osv. I den sammenhæng skabte Observatoriet de optimale rammer
for denne afvikling sammen med klubbernes frivillige som guidede og præsenterede pigerne for øvelserne
på de forskellige planeter. Efter afviklingen af Pigeraketten havde pigerne og deres familier mulighed for at
prøve Observatorierets egne aktiviteter f.eks. affyring af raketter. Samtidig stod klubbernes frivillige og
DBU Sjællands klubrådgiver til rådighed og klar med tilbud og sparring om fodbold for piger i lokale klubber.

Som nævnt først i evalueringsrapporten, så er formålet med samarbejdet med Observatoriet i Brorfelde
blandt andet at sikre en faglig korrekt historiefortælling i Pigerakettens afviklinger. Derudover er det primære formål med denne særafvikling er at skabe opmærksomhed omkring Pigeraketten. Og med interesse
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fra lokale medier, Holbæk Kommune mm. lykkedes det i høj grad i 2021. For at øge interessen omkring arrangementet frem mod 2022 arbejdes der for at afholde et seminar eller netværksmøde med fokus på fodbold for piger i forlængelse af afviklingen af Pigeraketten. Et sekundært formål med dette særarrangement
er at rekrutterer og introducerer piger til fodbold. I alt deltog 23 piger, hvoraf 9 af pigerne ikke spillede fodbold i forvejen. Derfor vil der arbejdes med tiltag som skal sikre en større grad af deltagelse frem mod
2022. De frivillige som deltog på dagen anslår, at årsagen til den lave tilslutning skyldes datoen for afviklingen. Jubilæumsafviklingen blev holdt d. 27. juni, som var den første weekend i skolernes sommerferie. Dette
vil der tages forbehold mod i 2022. Derudover anslår de frivillige at Covid-19 afholdte mange fra deres lokalområde til at deltage.

Trin 1 – forud for Pigeraket afviklingen
Kontakt til nøglepersonerne
Nøglepersonerne er en bred gruppe, at kommunikerer med. Der er nøglepersoner som har været
med i mange år og nøglepersoner, der er klubansvarlig for Pigeraketten for første gang. Der er Pigeraket afviklinger, som er forankret i bestyrelsen og en strategi for klubbens tilbud til piger. Og der er afviklinger, hvor
ansvaret udelukkende er placeret hos nøglepersonen, der har en mere personlig interesse i, at Pigeraketten
kommer forbi og understøtter at der tiltrækkes flere piger til klubben. Derudover er der stor diversitet i alder
og selvom hovedparten af nøglepersonerne er mænd, så er gruppen af kvinder der påtager sig rollen som
nøgleperson stigende.

Q & A via Teams
To gange i sæson Pigeraketten 2021 har vi inviteret nøglepersonerne til Q&A via Teams – én gang for klubber,
der afviklede i foråret og én gang for klubber, der afviklede i efteråret. Vores oplevelse er, at Q&A teammødet giver gode muligheder for at dele budskaber og udbrede kendskabet til nye tiltag. Responsen fra de deltagende nøglepersoner var at mødet gav rum til spørgsmål og svarene gav større sikkerhed i forhold til deres afvikling. Vi fortsætter med at inviterer til Pigeraketten Q&A, da det vurderes at muligheden for at deltage og spørge ind er en rigtig god støtte til specielt de nye nøglepersoner.

Opstarts mail og personligt opkald inden afviklingen
Budskabet om nye tiltag og ændringer bliver tilsendt både formand og nøgleperson når turplanen er lagt og
de skriftlige materialer er sendt ud. I den mail henvises ligeledes til øvrige materialer, der kan understøtte
afviklingen og som findes på hjemmesiden.
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Instruktørerne værdsætter opkaldet til nøglepersonen 10-14 dage forud for afviklingen og vurderer, at det
er vigtigt i forhold til forberedelsen af afviklingen. Et spørgsmål på instruktørevalueringen var om deres telefonopkald 10-14 dage før kan kombineres med en mail, hvor blandt andet hjælper-materialet synliggøres
og linke samt tjeklister til nøglepersonen kan genfremsendes. Administrativt er det en opgave der fylder at
fremsende enkeltstående mail på specifikke tidspunkter, så på Pigeraketten 2022 vælges den enkelte løsning
først. Derfor får infomailen en nem tekst i emnefeltet, som hurtigt kan søges frem i nøglepersonernes indbakke, når instruktørerne gør dem opmærksomme på, hvad de skal søge på.
Opkaldet 3 dage forud for afviklingen blev på Pigeraketten 2021 oplevet som konfliktfyldt, fordi denne opringning bliver fremstillet som et tilbud (Spørgsmål skal jeg ringe…). Instruktørerne skal gøres opmærksom
på, at kontakt mellem nøgleperson og instruktør 3 dage før afviklingen er et krav, men at de kan vælge om
opringningen skal erstattes af en SMS i de tilfælde, hvor instruktørerne oplever at nøglepersonen har styr
på forberedelserne.

Materialet - Tre trin til rekruttering
Vi har tidligere (forud for Pigeraket 2020) haft succes med at ændre formatet på hæftet ”Tre trin til rekruttering”, i forhold til at opnå, at flere nøglepersoner læste dette materiale som i høj grad understøtter den
gode afvikling, I den proces er der dog nogle skemaer, der kan understøtte forberedelsen som vi ikke fandt
plads til i det nye format og som nu efterlyses. Til Pigeraketten 2022 ændre vi formatet endnu engang og
prøver om budskaberne kommer tydeligere ud til nøglepersonerne via film, dog understøttet af forskellige
proces- og hjælpeskemaer, der kan sendes med ud sammen med det øvrige materiale.

Hvervematerialer
Igen i år og måske som følge af Corona begrænsninger
er brugen af de sociale medier stigende og flere klubber svarer, at de aktivt benytter Facebook-begivenhederne samt den grafik til sociale medier, som tilbydes. 94% af respondenterne benytter de Sociale Medier til at gøre reklame for Pigeraket afviklingen, men
det betyder ikke at plakater (A2 og A3) samt postkort
kan afskaffes, da der kommenteres på, at det grundet
Covid-19 ikke var muligt at benytte disse materialer i
det ønskede omfang. En mulighed der savnes.
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Trin 2 – på Pigeraketten
Tid og samarbejde på afviklingen
Den samlede tid, hvor Pigeraketten er hos klubben, er fortsat 4,5 time. Pigeraketinstruktøren og nøglepersonen mødes 1½ time før afviklingen for at få de sidste detaljer på plads, mens de 8 hjælperne kommer 1 time
før afviklingen og sætter øvelserne op. Afviklingen med pigerne varer 2½ time og efterfølgende afsættes ½
time til evaluering og oprydning. Tiden har ikke været i fokus i dette års evaluering, hverken hos instruktører
eller klubber, hvilket tyder på, at der er ramt rigtigt med nedsættelse af afviklingstiden med ½ time og udvidelsen med ½ time med nøglepersonen helt i starten.
Til gengæld har samarbejdet og det fælles ansvar for aktiviteten fået opmærksomhed. Klubber der har undret
sig over, at vi ”kun” sender én instruktør og kommenterer på, at det er meget og tungt udstyr for én person.
Og instruktører som berettiger om, at de ofte står forholdsvis alene specielt med at pakke bilen fordi hjælperne forsvinder og ikke giver en hånd med at pakke ned. Derfor skal vi på Pigeraketten 2022 være meget
tydelige om, at det er et klubarrangement, som DBU understøtter ved at komme med redskaber og én instruktør. Pigeraketten bliver først en samlet rekrutteringspakke når alle 3 trin prioriteres og når samarbejdet
spiller. Det er kun gennem en holdindsats, at et arrangement for op til 100 piger kan gennemføres.

Organisering
Vi må forvente, at Corona fortsat får indvirkning på Pigeraketten 2022, men også at det bliver i mindre omfang end de to forudgående år. Vurderingen er at registreringen af deltagerne fortsat vil være aktuelt (men
ikke et krav) i forhold til smitteopsporing. Mens det forventes at vi kan løsnes op for tiltagene med at holde
pigerne adskilt i små grupper, så energien og glæden ved at være en del af en større gruppe igen kan bruges
som virkemiddel. Derudover vil Pigeraketten forsat medbringe håndsprit til de deltager, hjælperne, Pigeraketinstruktøren og forældre, som ønsker at benytte sig af dette.
At pigerne kan samles på månebasen omkring instruktøren, giver hjælperne mulighed for at gå til næste planet og gennemse/læse øvelsen og variationsmulighederne inden pigerne kommer tilbage til hjælperne på
den nye planet. Dette betyder at Pigeraketten fastholder at instruktørerne følger en gruppe af piger rund på
de forskellige planeter. Dette skyldes at pigerne i højere grad oplever en tryghed og fællesskab på deres hold.
Derudover stifter hjælperne kendskab til flere forskellige øvelser, som kan inspirere dem til deres træning
med pigerne efter Pigeraketten. Samtidig har de også glæde af den nærhed og relation de skaber til pigerne
i løbet af en Pigeraket afvikling. Når pigerne i sæson 2022 af Pigeraketten sendes ud til planeterne vil alle
holdene sendes afsted samtidig med kampråbet ‘Hvad skal der på? -Fart på!’. Dertil vil pigerne ikke tilbage-
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kaldes til månebasen via fløjte, som vi har gjort tidligere, men via en Soundboks. Soundboksen vil spille musik/lyd der er rumrelateret. Hensigten med disse tiltag er at skabe en god og høj energi og udleve historiefortællingen til fulde.
Vi fortsætter med 4 hovedplaneter og én ekstra planet. Dette er med til at sikre den optimale tidsramme på
2,5 time for en Pigeraketafvikling. Ekstraplaneten er en ikke så redskabstung planet, som kun benyttes ved
de store afviklinger med 80-100 deltagende piger.
For at sikre en bedre sammenhængskraft i historiefortællingen på Pigeraketten foretages en reduktion af
adgangsspørgsmål ved planeterne. Således skal pigerne i 2022 kun skal svare korrekt på 1 adgangsspørgsmål
for at få adgang til planeterne. Derfor skal spørgsmålet stilles som det første når pigerne ankommer til en
planet. Tidligere har pigerne skulle svare på to spørgsmål ved hver planet og der har samtidig været stor forskel på hvornår spørgsmålene er blevet stillet. Derfor har begrebet ‘Adgang’ i adgangsspørgsmålet ikke levet
op til sin betydning. Sammen med sparring fra personalet fra Observatoriet i Brorfelde vedrørende den faglige korrekthed i spørgsmålene skal denne ændring sikre en rød tråd på Pigeraketten.

Trin 3 – efter Pigeraketten
Materialer til trin 2 & trin 3
På Pigeraketten 2021 lader det til, at vi har fundet grænsen for udlevering til pigerne. Det er første gang – og
forholdsvis massivt, at antallet af materialer som udleveres til pigerne, er blevet italesat. Klubberne kommenterer fortsat på, at de gerne vil have ”merch” til pigerne, men at årets antal af materialer er i overkanten
og mere end pigerne kan holde styr på.

Materialer udleveret til pigerne på Pigeraketten 2021:
•

Deltagerdiplom (tilfredshed 76%)

•

Jubilæums klistermærke (tilfredshed 54%)

•

Pigernes bog/spillerens bog (tilfredshed 47%)

•

Kære forældre – vidste i at? (tilfredshed 46%)

Materialer udleveret til hjælpere eller trænere Pigeraket 2021:
•

Inspiration til træning (tilfredshed 51%)

•

Hjælper beviser (tilfredshed 50%)
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På Pigeraketten 2022 nedsætter vi antallet af materialer som skal udleveres, men forsøger at hente nogle af
budskaberne fra de materialer som udgår over i de materialer som vi fortsætter med f.eks. er der budskaber
fra spillerens bog om, hvordan nye piger modtages på en god måde som kan omskrives og give effekt i materialet inspiration til træning.
Gennem flere år har vi via materialer (kort, bøger, klistermærker) forsøgt at understøtte optællingen af piger
som går fra Pigeraketten deltager til klubmedlem. Men må konstatere, at uanset om vi forsøger at hjælpe,
så bliver det kompliceret fordi flere led end nøglepersonen bliver involveret i processen. Løsningen på Pigeraket 2022 bliver mere enkel – et registreringsskema til nøglepersonen.
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