


Danmark har et 
drengeproblem



af mænd mellem 25-29 år som ikke har

bestået matematik                      
i folkeskolen

har en 
dom

40%

Kilde: Danmarks Statistik & Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2012 - 2016



DOBBELT            
så mange drenge som piger er uden funktionelle læsefærdigheder

Kilde: Danmarks Statistik & Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2012 - 2016



Drengene halter efter pigerne i                                                                                              

4 ud af 5 fag
Kilde: Danmarks Statistik & Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2012 - 2016



Færre drenge          
end piger får en uddannelse e)er folkeskolen

Kilde: Danmarks Statistik & Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2012 - 2016



LØKKEFONDENS GRUNDLAG

• I LøkkeFonden har vi valgt at gøre en indsats for netop den gruppe af 
drenge, som bevæger sig på kanten af uddannelse og arbejde – på 
kanten af samfundet.

• Fonden er stiftet i 2012 af Lars Løkke Rasmussen, med ønsket om at 
bringe udfordrede unge drenge væk fra kanten af samfundet tilbage ind 
i fællesskabet.

• Fonden er uafhængig, almennyttig og har en frivillig bestyrelse. 

• LøkkeFondens Challenge er ét af fondens to signaturprojekter. 
Challenge startede tilbage i 2014, og har siden været afviklet hvert år. 
Senest i 2020 med 100 drenge. 



CHALLENGE 2021



CHALLENGE 2021
MÅLSÆTNING

• Challenge er et 16 ugers udviklingsforløb plus et opfølgende efterværn
der har til formål at hjælpe udfordrede drenge i alderen 16-25 år med at 
opnå en større tro på eget værd og potentiale samt at styrke deres fysi-
ske såvel som mentale sundhed, robusthed og handlekraft. 

• Dette gør vi ved at stille drengene over for vores Challenge – at cykle 
500 km på blot fem dage.

• Igennem fysisk cykeltræning og mental træning af personlige 
karaktertræk opdager drengene ressourcer de ikke vidste de havde –
langsomt opstår succesoplevelserne.

• Vi har fokus på at hjælpe drengene videre eller tilbage i et uddannelses-
eller jobforløb, og derved bringe dem fra kanten af samfundet tilbage ind i 
fællesskabet.

• I 2021 stræber vi efter at rekruttere 50-60 drenge. Drengene inddeles på
lokale hold, som alle har tilknyttet et dedikeret voksenteam bestående af 
en drengeansvarlig, en cykeltræner og en sponsoransvarlig.

Fælles for drengene er, at de bærer på historier, der er præget af 
negative erfaringer og få succesoplevelser. De har mistet grebet om 
tilværelsen samt troen på eget værd og potentiale enten i forhold til 
skole, uddannelse, sociale relationer, job eller fysisk aktivitet. 



CHALLENGE 2021

FORLØB
De 16 uger på Challenge 2021 forløber fra marts til juni 2021 og er delt op i tre faser plus et opfølgende efterværn. I hele 
forløbet arbejdes der med drengenes mentale muskelkraft igennem træning af personlige karaktertræk.  

Ø Fase 1: Marts: Fire ugers spinning samt kost- og ernæringsaften (lokale hold)

Ø Fase 2: April-juni : 12 ugers intensiv landevejstræning (lokale hold)
Ø Fase 3: Juni: Challengetur – 500 km på 5 dage (alle hold)

Ø Efterværn: August-oktober: Efterværn med fokus på fællesskab, uddannelse og job (lokale hold) 

SPINNING LANDEVEJSTRÆNING EFTERVÆRN

Marts April-juni Juni August-oktober



Drenge får udleveret en komplet tøjpakke samt hjelm, sko og hættetrøje. 
Yderligere får de stillet en cykel til rådighed, som de efter Challengeturen får mulighed for at købe for 1.000,-. 

UDSTYRSPAKKE - DRENGE
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EVALUERING IGENNEM LGINSIGHT
• LøkkeFonden har fra 2018 indledt et samarbejde med LG Insight, som i tre år 

har stået for en kvalitativ og kvantitativ evaluering af LøkkeFondens 
Challenge. 

• Alle deltagende drenge fra 2018, 2019 og 2020 er/bliver evalueret i tre år frem 
fra deltagelsesåret.

• LG Insights foreløbige resultater af Challenge 2018 og 2019 bekræfter, at flere 
af drengene efter Challenge har;

• …været gladere og følt sig mere aktive og energiske
• …følt sig mere modstandsdygtige overfor problemer og udfordringer på 

deres vej
• …fået større tiltro til at de kan gøre det de beslutter sig for
• …opnået troen på at de kan gennemføre en uddannelse hvis de vil
• …følt sig som en del af et fællesskab 

• Job- og uddannelsesstatus foretages igen 6, 12, 24 og 36 måneder.

LøkkeFonden har til hensigt at fortsætte evalueringen af de kommende års 
Challenge-projekter, såfremt at der er ressourcer/midler til dette. 

PROJEKTEVALUERING



Drengenes personlige udtalelser taler for sig selv og overbeviser os om, at det vi gør, har værdi og giver mening. På baggrund af 
evalueringer og opfølgning fra både 2018 og 2019 kan vi bl.a. fremhæve følgende drengecitater:

• ”Før Challenge var jeg lidt ligeglad med mit liv. Jeg havde ingen drømme og brugte det meste af tiden på computer”. 

• ”Efter jeg er kommet med i Challenge er jeg blevet mere glad. Jeg kan bedre koncentrere mig og sover bedre om natten. Før var
jeg måske oppe 3-4 gange om natten – det er jeg ikke mere. Det er meget rart.” 

• ”Jeg blev en del af projektet, fordi jeg gerne vil vise mine forældre, at jeg kan klare det. Challenge er min mulighed for en ny
start”. 

• ”Det fede ved cyklingen er, at man bare falder i snak. Det kan være svært i skolen”. 

• ”Tæl til 10 er det karaktertræk, som jeg tænker mest over. Når jeg bliver presset på cyklen eller på arbejde, så kan jeg nemt blive 
sur – men så hjælper det at tælle til 10”. 

• ”Jeg kan mærke, at jeg er blevet mere glad. Jeg har fået mere energi og stoler mere på mig selv. Og jeg kan mærke, at jeg også
har en betydning for de andre drenge.” 

PROJEKTEVALUERING



SPONSORAT 

BELØB MODYDELSE

Op til DKK 29.999,- - Eksponering på LøkkeFondens hjemmeside
- Deltagelse i forberedende landevejstræning med lokalt hold af drenge 

DKK 30.000,-

- Eksponering på LøkkeFondens hjemmeside og sociale medier
- Deltagelse i forberedende landevejstræning med lokalt hold af drenge
- Deltagelse på Challengetur rundt i Danmark (500 km på fem dage)
- Eksponering på Cykeltøj (logo i sort/hvid) 
- Tøjpakke til deltagende rytter

Tilkøb + DKK 10.000,-
- Ekstra deltager på Challengetur rundt i Danmark for person fra samme virksomhed som sponsor med sponsorat på 

DKK 30.000,-
- Tøjpakke til deltagende rytter

Alle priser er ex. moms. Donationer der har en modydelse (eksponering på trøje, deltagelse i løb og lign.) betragtes som sponsorater og der faktureres moms. 

Der tages forbehold for eventuelle ændringer. 

100% af de indsamlede midler bruges på arbejdet med drengene på kanten. 



TAK
- VI HÅBER PÅ DIN STØTTE I 2021


