
 

 

 

En fælles indsats for pigefodbolden  

i Viborg Kommune 

Markant vækst i pigespillere, -trænere og klubber 

 

 

Udfordring 

Ved projektet start august 2018 er der i Viborg Kommune er der 38 fod-

boldklubber. I en typisk sæson har  3-4 klubber i en årgang Pigefodbold 

(U7-U11). Samlet set spiller 662 piger under 12 år fodbold. Til sammenlig-

ning har 13-20 af klubberne drengefodbold (U7-U11) og i alt 2456 drenge 

under 12 år spiller fodbold. 

Indsats 

En lokal arbejdsgruppe med udvalgte klubber, DBU-Jylland, Viborg Idræts-

råd og Viborg Elite har drøftet hvordan de lokale klubber kan støttes og 

hjælpe hinanden med at løse udfordringen ift. pigespillere.  

Arbejdsgruppen har i forlængelse heraf ansat en projektleder, 

der skal hjælpe med at forankre flere pigeindsatser i de lokale 

fodboldklubber.  

Maiken Nyberg Nielsen  
Projektleder  
8662 5533 / 22624730  
Maiken@viborgidraetsraad.dk 
 
 
Rasmus Hjorth 
Idrætskonsulent 
86625533 
rasmus@viborgidraetsraad.dk 

Information 

 

 

 

Vision 

Visionen er at skabe markant vækst i antal pigespillere, trænere og klubber, Fx 

skal antal spillere under 12 år stige med over 50 pct.. Antal kvindelige trænere 

(U7-U12) og klubber, der udbyder pigehold, skal fordobles. 

 

Økonomi 

Projektet støttes af DBU, Viborg Kommune, Viborg Idrætsråd og Nordea Fonden. 

Klubdeltagelse koster årligt kr. 2.500 kr..  

 

Klubber 

15 lokale fodboldklubber har tilmeldt sig projektet . 

 

 

 

Projektets hjemmeside findes på www.viborgidrætsraad.dk/pigefodbold. 

 

Projektets Facebook side hedder: Pigefodbold I Viborg Kommune 
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PROJEKT ET S AKT IVIT ET ER  

Målgruppe Alle 0.-2. kl. piger.   

Indsats En skoledag med fodboldlege 

Tid Forår 

Sted Afholdes på 5 forskellige  

lokalisationer i kommunen.  

Pigefodbold festival 

Målgruppe Klubber der ønsker at starte nye       

pigehold  

Indsats DBU-konsulent hjælper via 5-6        

klubbesøg 

Tid Det aftales nærmere med DBU instruktør 

Sted Egen klub 

Fantastisk fodboldstart (DBU) 

Målgruppe Alle klubber i Viborg kommune  

Indsats Der uddannes en Kick Starter i hver klub 

som har til formål at stå for opstart af 

nye hold hvert år. 

 

Tid Hold Start i Marts 

Sted Viborg Idrætsråd og i egen klub 

Kickstarter  

Målgruppe Alle nye Kick Starter 

Indsats Kick Starter kordinator kommer på  
besøg i klubben kort efter sæson start. 
Opfølningsmøde for alle Kick Starter i 
slutnigen af sæsonen. 

Kontakt Cindie Deleuran 

cindiedeleuran@gmail.com 

Opfølgning på Kick Starter 

Målgruppe Ledere og trænere  fra de 15         

samarbejudsklubber. 

Indsats Netværksmøder og Inspirationsforedrag 

om piger mv. samt videreudvikling af 

tiltag/aktiviteter. 

Tid 2 til 3 gange årrligt. 

Fællesmøder 

 

Målgruppe Piger i alderen 6 -12 år og deres     

forældre. 

Indsats Landskampe, Facebook, plakater, kon-

kurrencer mv. 

Tid Hele Året. 

Events og markedsføring 


