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Målgruppe Klubber der strategisk, engageret og afprøvende 
ønsker at arbejde for en stærkere og 
længerevarende fodbold- og klub tilknytning for 
piger i alderen 12-18 år (U13+)

Organisering 24 klubber fordelt på formentligt 4 geografiske 
klynger, der via videns- og erfaringsdeling og med 
opbakning fra DBU Bredde og CUR støtter hinanden i 
forhold til målsætningen.

Pris 2.500kr

Trivsels- og medlemsundersøgelser: De klubber, der 
deltager i projektet får licens til Playerst 1st som i 
projektet benyttes til en 0-punkts-, midtvejs- samt en 
slutmåling på trivsel- og medlemstilfredshed blandt 
klubbens pigespillere. 

Videns- og erfaringsudveksling: Et vigtigt element i 
processen mod en stærkere fastholdelse er at videns 
udveksle og skabe netværk. I projektet mødes 
klubberne 4 gange. 3 gange i de små lokale netværk 
og fjerde og sidste gang på national plan og hvis det 
er muligt meget gerne på Fodboldens Kongres, hvor 
erfaringer kan deles med mange. 

Arbejdsperiode: Handling i klubberne og udført af 
klubberne
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Forventningsafstemning klub & projekt

Videns- og 
erfaringsdeling

Medlemskendskab

Klubpris

•1x Dagsmøde klynge kl. 10-16

•2x klynge aftenmøder

•1x national temadag

•Mødepligt for 2-4 personer/klub

•0-punktsmåling incl. kommentarer kommenteret undersøgelsesresultat med bud på 
indsatsområder

•Midtvejsmåling

•Slutmåling

•Players 1st licensen kan i projektperioden benyttes til andre målgrupper

•Klubben forventes at stille medlemsoplysninger til rådighed og motivere for svar 

•2.500kr

•Transport udgifter til og fra projektets møder

Piger 12-18 år

Andre klubber
DBU Bredde pigeansvarlige
CUR ved Søren Østergaard
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Dagsmøde – klynge 
Tidsrum Kl. 10-16

Afsatte datoer til 4 klynger
31. August
1. September 
8. September
15.  September

Klyngemøde 
Tidsrum kl. 18-21

Dato aftales på 
første dagsmøde i 
klyngen

Klyngemøde
Tidsrum kl. 18-21

Dato aftales på 
første dagsmøde i 
klyngen

National samling/temadag

Der er et stort ønske om, at et spor 
på Fodboldens Kongres i 2021 kan 
danne rammen om den nationale 
samling. Så projektets erfaringer 
kan deles med andre klubber. 
Hvorvidt dette er muligt vides 
endnu ikke.

Mødeindhold Mødeindhold Mødeindhold

De deltagende klubber introduceres til:
• Aktuelle trends i pigekulturen
• De redskaber, der er udviklet i 

forbindelse med Gode Idrætsmiljøer 
for piger

• Resultatet af klubmålinger, der 
diskuteres med de øvrige klubber og 
CUR/Søren Østergaard, der facilitere 
dagen.

Fokus på temaer, der er relevante i 
forhold til klubbernes valg af 
indsatsområde og handlinger.  

Eksempelvis:
Fodboldens transferværdi til andre 
områder i pigernes liv
Selektion
Den gode ungdomstræner

Indhold: 
• Videns- og erfaringsdeling
• Opsamling på klubprojekter
• Best practice
• Anden inspiration


