Pressemeddelelse:

Fodbold på Saturn – kun for piger
Nu kan alle fodboldinteresserede piger få lov til at lege fodboldspillere i
rummet, hvor de blandt andet skal spille fodbold på Saturn. Dét og meget
mere kommer pigerne til at opleve, hvis de møder op og deltager i DBUs
aktivitet Pigeraketten, som KUN er for piger.
Pigeraketten er fodbold på den sjove måde for friske piger mellem seks og 12
år i hele landet. Her skal pigerne spille fodbold på Saturn, drible på
mælkevejen, køre rundt i det store Månehjul og mange andre sjove ting. Nu
lander Pigeraketten her i området!
DBU udviklede Pigeraketten i 1997 for at skærpe interessen blandt piger for at
spille fodbold. Siden den første afvikling i 1997 har over 75.000 piger
deltaget. I 2011 var der 191 afviklinger af Pigeraketten i hele landet, og DBU
håber, at den store interesse for og succes med Pigeraketten fortsætter i 2012.
Tag veninderne med
Alle interesserede piger skal blot møde op, når Pigeraketten lander i deres
område, og det er gratis at deltage. Pigerne skal være der, fra aktiviteten
starter, til den slutter, for at være med. Man kan tage alle sine veninder med
og dermed få nogle sjove og aktive timer i selskab med sine bedste og nye
veninder. Der er lagt op til nogle underholdende timer, hvor pigerne leger
fodboldspillere i rummet og bliver præsenteret for masser af sjove øvelser.
Godt rekrutteringsværktøj
Pigeraketten er et godt rekrutteringsværktøj for landets fodboldklubber, som
gennem aktiviteten får mulighed for at introducere fodbold som fritidsaktivitet
over for potentielle nye pigespillere.
Pigeraketten tager rundt i landet fra den 12. april til den 19. september 2012.
Som hovedregel er der hver dag to afviklinger to forskellige steder i landet.
Der er dog sommerpause i ugerne 27-33.
Gå ind på www.dbu.dk/pigeraketten og se hvor og hvornår Pigeraketten
lander rundt omkring i landet.
For yderligere oplysninger kontakt venligst Rebecca Nielsen fra DBU Børn &
Ungdom på telefonnummer 43 26 22 22.

