
Ét hold – To kamptilbud 
Fællestræning for elite og bredde 



Hvem er vi 

• Peter Friis 
• Formand i Tigers siden 2005 

• Årets idrætsleder i Aarhus kommune i 2011 

• I perioden gået fra 75 til 250+ foreningsmedlemmer 

• Primær drivkraft bag Bøgeskov Idrætsanlæg 

• Thomas Pedersen 
• Træner i Tigers siden 2010, Ass. HC siden 2012 

• Bestyrelsesmedlem (Tackleansvarlig) siden 2012 

• Tidligere træner og bestyrelsesmedlem i Viborg Bullets 
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Baggrund for idéen - 2012 

Danmarksseriehold og Nationalligahold 

opererer uafhængigt af hinanden  

 

NL slutter med en 3-7 record 

 

DS slutter med en 7-3 record  

•  6 kampe sluttede på mercy 

• Der var generelt en manglende udvikling af 

spillerne 

• Ca. 25 spillere til hver kamp 
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Visionen med ét hold 

Hvis vi kører det hele som ét hold, med 

samme trænerstab, playbook og fælles 

træninger, men med to kamptilbud, vil vi så 

opnå mere sportslig succes, og samtidigt have 

mere kontinuitet igennem programmet? 
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Hvorfor fællestræning 

• Større trup 

• Bedre udviklingsmuligheder 

• Klubfølelse 
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Større trup 

• Flere til træning 

• Flere muligheder – scrimmage er altid muligt 

• Potentiale til at være flere spillere til både 

bredde og elite kampe 
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Bedre udviklingsmuligheder 

• Samme playbook, dog begrænset til 2.div. 

• Coaches får ”set” alle spillere 

• Elite-spillere i mentorrollen 

• U19 spillere kan bedre bidrage 

• Sætter højere krav til trænere 
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Klubfølelse 

• Bredden var ikke længere ”2. rangs” spillere 

• Bedre opbakning til alle kampe 

• Overall mere social liv 
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Sæson 2013 

NL slutter med en 7-3 record, og ender i en 

semifinale. 

 

KL slutter med en 0-10 record   

• 2 kampe sluttede på mercy 

• Bedre udvikling af spillere 

• Nogle bidrager på NL plan 

• Ca 21 spillere til hver kamp 
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Sæson 2014 

NL slutter med en 8-2 record, og ender i 

Mermaid Bowl. 

 

2. Div slutter med en 4-4 record 

• 1 kamp slutter på mercy 

• 2 nederlag på hhv. 2 og 4 point 

• Klar udvikling af spillere 

• Flere bidrager på NL 

• Ca 24 spillere til hver kamp 
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Opsummering 

Der er selvfølgelig flere faktorer der har spillet 

ind, men ”ét-holds”-politikken har klart en stor 

rolle i vores positive sportslige udvikling over 

de sidste par år. 
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