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Referat af Turneringsstrukturmøde 
Middelfart d. 2. november 2014 
 

 

Administrationschef Nicolai Blom præsenterede det udsendte oplæg til en ny 

turneringsstruktur for 2015, der efterfølgende blev debatteret. Forslaget var udarbejdet for at 

give klubberne bedre mulighed for at rekruttere og fastholde spillere. Forslaget indeholdt tre 

forslag til, hvorledes kunne ændres: 

 

1. Turneringsstart i august 

En mulighed for at understøtte rekruttering af spillere, er at vende turneringen, så den starter 

i august og slutter i juni/ juli. Dette ville gøre, at klubberne i september/oktober spiller de 

først grundspilskampe, hvorved de lettere kan have fokus på rekruttering.  

 

Udfordringen ved denne idé er pausen mellem første og anden del af sæson, der vil være på 

fem måneder. Det vil ligeledes være en udfordring at have en turnering klar til august, hvis 

sæsonen først afsluttes i juni/ juli. 

 

 

2. Ombrydning af rækkerne i sommerferien 

En anden løsning er at bryde turneringerne op ved sommerferien. Fordelen ved dette er, at 

holdene bliver matchet mere lige efter sommerferien. Det er typisk efter sommerpausen, at 

flest kampe aflyses. Det ville ligeledes give hold mulighed for at træde ind eller ud af 

turneringen ved sommerpausen - evt. rykke mellem 9 og 11 mands.  

 

Udfordringen ved at bryde rækkerne op i sommerferien er, at klubberne ikke kender efterårets 

kampplan før 1-1½ måned før starten på anden halvdel af sæsonen. Dette giver udfordringer 

for bl.a. Towers, der ikke kan booke stadion, før de har en kampplan. Klubberne vil ligeledes 

ikke kunne lave busaftaler for hele sæsonen. 

 

 

3. Tilpasning af turneringen 

Den tredje løsning som blev præsenteret, var en tilpasset turneringsstruktur for de forskellige 

rækker. Vi har valgt at kategorisere vores rækker i to grupper: 

 

● Elite-rækker, hvor turneringen er i højsædet: National Ligaen og Kvalifikations Ligaen 

● Bredde-rækker, hvor rekruttering er i højsæde: alle andre rækker 

 

Konklusionen på debatten var, at der var bred enighed om, at det ikke er den nuværende 

turneringsstruktur der begrænser eller hindrer rekruttering og fastholdelse. Det blev derfor 

besluttet, at bibeholde den nuværende turneringsstruktur. 

 

Under debatten blev flere emner berørt. Der var enighed om, at det store arbejde med at 

rekruttere og fastholde spillere ligger i klubberne, DAFF skal understøtte dette arbejde med 

materiale/tiltag. 

 

1. National Try Out Day (tidl. Rookie Day) 

Klubberne tror ikke på planen om at afvikle National Try Out Day i september. Klubberne 

ønsker, at National Try Out Day afvikles på Super Bowl Sunday. DAFF arbejder videre med 

konceptet om en fælles og obligatorisk National Try Out Day på Super Bowl Sunday. DAFF skal 

lave informationsmateriale til klubberne og indgå markedsføringsaftale med 3+, Gul Klud mv. 
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2. U12/ U14 træneruddannelse 

DAFFs Udviklingskonsulent Thomas Brygmann oplyste, at DAFF forventer at udbyde et kursus 

for U12/U14 trænere primo 2015. 

 

3. DAFF U12/ U14 Start 

Den store licensmæssige fremgang på U12 og U14 tilskrives primært den store satsning, der 

er lagt i projektet DAFF U12/U14 Start. Det blev på mødet oplyst, at DAFF i 2015 gennemfører 

en ny runde udviklingsforløb omkring DAFF U12/ U14 Start. Interesserede klubber kan 

henvende sig. 

 

4. Informationsmateriale 

Der var et ønske om, at DAFF kunne levere informationsmateriale om amerikansk fodbold, 

som klubberne kunne bruge i deres arbejde. Det blev også foreslået at udarbejde en 

forældrefolder til U12/U14. 

 

5. Skole flag football 

Der blev diskuteret forskellige muligheder for rekruttering af ungdomsspillere, og det blev 

konkluderet, at den letteste tilgang var skole flag football. Der var ønske om, at DAFF skulle 

udarbejde en drejebog til afvikling af skoleturneringer i flag football, samt at der udarbejdes 

informationsmateriale, som klubberne kan bruge overfor skolerne. Der skal ligeledes 

udarbejdes et forslag til et undervisningsforløb i flag football.  

 

På mødet oplyste Henrik Ørnstrøm Henriksen, Amager Demons, at DAFF havde betalt for 

produktionen af en introduktionsvideo til flag football, og at DAFF ejede rettighederne til 

filmen. Vi har efterfølgende kontaktet producenten af filmen, og hans udlægning er følgende: 

 

Det er korrekt at jeg har produceret en undervisningsfilm om flag football, men 

den blev desværre ikke støttet af DAFF. Da jeg foreslog DAFF i 2007, at tage del i 

denne undervisningsvideo blev projektet skubbet under en større udviklingsidé, 

hvor man søgte støtte fra Idrættens medieudvalg: Forbund i fokus prisen. DAFF 

blev desværre ikke valgt til at modtage denne pris og den medfølgende 

økonomiske støtte, så mit projekt blev forkastet af DAFF. Jeg gik derfor på egen 

hånd ud og startede min egen virksomhed, med den egenkapital jeg havde til 

rådighed, fandt sponsorer, statister og søgte diverse hjælp til produktion af 

filmen. DAFF ejer derfor ikke nogen rettigheder til filmen "Lær at Spille Flag 

Football", men det gør enkeltmandsvirksomheden: Sports Production. 

Jeg kender kun til en anden undervisningsfilm i flag football som er tilgængelig i 

Danmark og denne blev produceret af NFL, der for mange år siden producerede 

denne.   

 

 

6. Krav om flere licenser 

Det blev foreslået, at DAFF kigger på det antal af licenser, der kræves for at tilmelde et hold. 

På baggrund af de forholdsvis mange aflyste kampe i udvalgte rækker var konklusionen, at 

minimumskravet i disse rækker er for lave. Det blev ligeledes foreslået, at man kunne ændre 

Turneringsregulativet, så Disciplinærudvalget fik mulighed for at pålægge en klub, at skulle 

have flere licenser end minimumskravet, hvis den have været skyld i en aflysning eller trukket 

et hold. 
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