
Bestyrelsesmøde 6-2014 
REFERAT 30-09-2014 KL 18.30 – 22.00 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY 

 

MØDE INDKALDT AF Nicolai 

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

ARRANGØR Nicolai 

REFERENT Nicolai 

TIDTAGER Nicolai 

DELTAGERE 
Peter Friis, Marc Nyeland, Mikkel Søholm Vestergaard, Kåre Foged, Palle Navntoft, Jan Rune Jensen, 
Jens Lind, og Nicolai Blom 

AFBUD Lars Carlsen 

 

Dagsorden 

5 min 
1.1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF 
REFERAT FRA SIDSTE MØDE 
 

PETER  

DISKUSSION  

 

KONKLUSIONER  

Referaterne fra mødet d. 25. august 2014 blev godkendt. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

15 MIN 
1.2. OPFØLGNINGSLISTE 
 

PETER 

DISKUSSION  

Opfølgningslisten blev opdateret. 
 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

   

10 MIN 

2. VEDTAGELSE AF ADFÆRDSKODEKS - OM 
MATCHFIXING OG TILSVARENDE UETISK 
ADFÆRD 
 

PETER 

DISKUSSION  

Alle specialforbund under DIF er pålagt at indføre et adfærdskodeks vedr. matchfixing. Matchfixing ses i dag som en større trussel 
mod idrætten end doping. Det er derfor stor fokus på det fra både politikere, medier og idrætsorganisationerne.  
 
Der er udarbejdet et forsalg til et adfærdskodeks på baggrund af DIFs anbefalinger samt andre specialforbunds kodekser. 
Bestyrelsen tilslutter sig adfærdskodekset, der savnes dog en afklaring af, hvorvidt en person under mistanke/ anklage for 
matchfixing skal suspenderet eller ej.  
 

KONKLUSIONER  



Nicolai kontakter Matchfixingssekretatiatet for at høre, hvorledes de forholder sig  til suspension ifm. deres sagsbehandler. Det 
endelige adfærdskodeks skal godkendes på næste bestyrelsesmøde d. 11. november 2014.  
 
Adfærdskodekset skal udsendes til alle klubber med henvisning til, at det skal videreformidles til spillere, trænere mv.  Der kan 
evt. laves et kort udtræk af essensen/ det centrale, så hovedbudskabet kommer klart ud. 
 
DIF har kørt en kampagne ”Spil spillet. Stop matchfixing” vedr. Matchfixing, denne kampagne skal ligeledes markedsføres ifm. at 
vi offentliggør vores adfærdskodeks. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Afklaring vedr. suspension ved anklage/ mistanke om matchfixing Nicolai Primo oktober 

Tilretning af adfærdskodeks Nicolai Ultimo oktober 

Godkendelse af adfærdskodeks Bestyrelsen 11. november 

Udsendelse og offentliggørelse af adfærdskodeks Nicolai Medio november 

 

45 MIN 
3. NY TURNERINGSSTRUKTUR FOR 
AMERIKANSK FODBOLD 
 

KÅRE 

DISKUSSION  

Der er af Nicolai, Lars Thomas og Anders Munk Skovgren blevet udarbejdet et oplæg til en justering af turneringsformen, så de n 
understøtter klubbernes mulighed for at rekruttere nye spillere. Den største/ bedste eksponering af sporten er mens NFL kører , 
men turneringsmæssigt er vi i eller meget tæt på play off, hvor klubbernes fokus ikke er på rekruttering.  
 
Bestyrelsen fandt at oplægget var godt gennemarbejdet og klart opridsede fordele, ulemper og udfordringer ved de forskellige 
modeller. Oplægget til en nye turneringsstruktur blev diskuteret, og bestyrelsen er ikke så afvisende for modellen med 
turneringsstart i august. De amerikanske fodboldklubber inviteres til et møde vedr. en ny turneringsstruktur efter 
formandskongressen d. 2. november 2014.  
 
Peter har talt med den finske formand, hvor de har lavet en TV-aftale med transmission af 10 grundspilskampe samt semifinaler 
og finale. Aftalen koster 600.000 kr. årligt, men det finske forbund har stor tilgang af nye medlemmer. Peter beder den finsk e 
formand fortælle mere op dette på det nordiske møde ifm. U19 NM på Bornholm. 
 
Der er udarbejdet en Kravsmatrix for NL klubberne frem mod 2020. Kravsmatrix’en blev gennemgået. Bestyrelsen finder at fokus 
er lagt forkert i matrix’en, da der i første omgang fokuseres på de sportslige krav og kampkrav og efterfølgende på udvikling af 
foreningen. Bestyrelsen finder, at den største trussel for dansk amerikansk fodbold er, at vi misset medlemmer og har gjort d et et 
par år. Der er ønske om, at fokusere på rekruttering , så det er vigtigt at dette afspejles i Kravsmatrix’en. 
 

KONKLUSIONER  

Bestyrelsen vil gerne, at begge modeller (den foreslåede model og modellen med turneringsstart i august) præsenteres på mødet  
d. 2. november 2014. Nicolai sørger for, at oplægget bliver rettet til formandsmødet. 
 
Bestyrelsen ønsker, at fokus i Kravsmatrix’en skal være på udviklingen af foreningen og rekruttering. Der skal ikke skruet op for 
de sportslige krav og kampkrav – vi kan evt. fastholde de nuværende krav på disse to områder, men der kan lægges fuld fokus 
på foreningsudvikling og rekruttering af spillere, trænere, ledere mv. Kravsmatrix’en skal rettes til inden formandsmødet.  
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Tilretning af turneringsstrukturoplæg Nicolai Ultimo oktober 

Tilretning af Kravsmatrix Lars Ultimo oktober 

 

15 MIN 
4. FORMANDSKONGRES 
 

PETER 

DISKUSSION  

Lars og Nicolai har udarbejdet et program til Formandskongressen d. 2. november 2014 i Middelfart. Programmet er bygget op 
om temaet ”Ungdomsudvikling – hvordan får vi flere ungdomsmedlemmer?”. Formandskongressen er for alle klubber – 
amerikansk fodbold, flag football og cheerleading. Målgruppen er som udgangspunkt formænd, bestyrelsesmedlemmer og 
sportscheffer, men der er åben for, at der kan tilmeldes personer med andre funktioner. 
 
Vi har inviteret Sebastian Brinkenfeldt og Adrian Ashhami fra Täby Flyers, der er en ren ungdomsforening i Sverige til at for tælle 
om, hvorledes de har valgt at prioritere ungdom. Klubben har valgt udelukkende at have ungdomshold. Klubben har i dag 125 
medlemmer og over 20 trænere. Målet er at få 400 medlemmer. Her udover vil der over middag være et spor for henholdsvis 
amerikansk fodbold, cheerleading og flag football. 
 



 
Bestyrelsen finder, at det er et rigtigt fint team og program. Det ligger fint i tråd med, at vores største udfordring er at få vendt 
medlemsnedgangen. 
 
Bestyrelsen ønsker at de individuelle programmer afstemmes med punkterne i DAFF2020. 
 

KONKLUSIONER  

Det besluttes, at klubberne skal inviteres med udgangspunkt i det fremlagte program. Lars og Nicolai laver de sidste aftale m ed 
oplægsholderne og fastlægger endeligt de individuelle programmer.  
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Invitation af klubberne Nicolai Primo oktober 

Indgå aftaler med oplægsholderne og fastlægger endeligt de individuelle 
programmer. 

Lars (Nicolai) Medio oktober 

 
 

60 MIN 
5. PRÆSENTATION AF TAKTISKE 
HANDLEPLANER 
 

 

DISKUSSION  

Lars og Nicolai har udarbejdet de taktiske handleplaner på baggrund af punkterne i DAFF 2020. Bestyrelsen ønsker, at det klart 
fremgår i de taktiske handleplaner, at det skal lægges fokus på tiltag, der sikre rekruttering af nye medlemmer (spillere, tr ænere, 
ledere mv.). Dette skal også afspejle sig i budgetlægningen for 2015 og frem. Det må igen påpeges, at den største udfordring er 
tilbagegangen på medlemssiden.  
 

KONKLUSIONER  

De taktiske handleplaner skal justeres, så der lægges langt mere fokus på tiltag, der understøtter klubberne i at rekruttere flere 
spillere, trænere, ledere mv. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Justering af de taktiske handleplaner med fokus på rekruttering Lars og Nicolai Ultimo oktober 

Forventningsafstemning med Lars Marc Ultimo november 

 
 

5 MIN 
6. STATUS PÅ KONKURRENCE/ 
STÆVNEREGULATIV FOR CHEERLEADING 
 

JAN 

DISKUSSION  

 

KONKLUSIONER  

Jan og Nicolai har færdiggjort og udsendt Konkurrenceregulativ, Konkurrenceregler, Retningslinjer for klubskifte og Code of 
Conduct til klubberne. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

5 MIN 
7. ORIENTERING FRA DIFS BØRN OG 
UNGEKONFERENCE I SVERIGE 
 

JENS 

DISKUSSION  

Det skulle have været udarbejdet en skriftlig evaluering, men Jens kunne oplyse, at det var en rigtig god konference. Amerikansk 
fodbold er traditionelt rigtig god til at samarbejde de nordiske lande. Det var tydeligt, at vi var langt foran de andre idrætsgrene i 
forhold til at samarbejde i Norden.  
 
En af konklusionerne på konferencen var, at man skal tænke utraditionelt for at ramme de unge. Det er vigtigt, at de unge 
inddrages, hvis de skal fastholdes. Det blev bl.a. foreslået, at der kunne udarbejdes en app, hvor de unge kan dele deres 
træning. Man skal være opmærksom på, at de unge kommunikerer på en helt anden måde op på andre medier end voksne.   
 



Deltagerne fra amerikansk fodbold så den ene aften kvindelandskamp i amerikansk fodbold mellem Sverige og England. 
 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

10 MIN 
8. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG 
ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION 
 

ALLE 

DISKUSSION  

Valkyrie Bowl 
Valkyrie Bowl er afholdt d. 6. september 2014 med to hold. Der var tre hold tilmeldt, men det ene hold træk sig få dage før.  
 
 
Junior Bowl 
Junior Bowl blev afviklet på Køge Stadion fredag d. 19. september 2014. Det var et rigtigt fint arrangement med 300 betalende  
tilskuere og god stemning. Rebels og Towers havde arrangeret, og alt klappede, så alle havde en rigtig god oplevelse. På 
baggrund af afbuddene i U19 NL, så virkede det til, at det var den rigtige beslutning at flytte kampen fra AutoC Park til Køge 
Stadion. 
 
 
Dannebrog Bowl/ Gul Klud Flag Football Bowl 
Dannebrog Bowl/ Gul Klud Flag Football Bowl blev afviklet d. 20. september 2014 i Fælledparken. Det vurderes, at der var 
omkring 300 tilskuere til Dannebrog Bowl, hvilket må siges at være flot.  
 
Desværre var der kun tilmeldt 5 hold til Gul Klud Flag Football Bowl, hvilke ikke var tilfredsstillende. Det kan være flere forhold, 
der gør, at der ikke var flere hold tilmeldt, men vi må konstatere, at holdene ikke står i kø for at deltage som tidligere. Vi skal 
naturligvis se på, hvorledes vi kan sikre flere hold næste år. 
 
 
Aktivitetsgodkendelse af cheerleading 
Medlemsudvalget i DIF behandler vores ansøgning d. 3. oktober 2014. Såfremt Cheerleading godkendes som en aktivitet vil 
tilskuddet træde i kraft fra 2015. 
 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 
 

5 MIN 9. EVENTUELT  

DISKUSSION  

VM i Flag Football 
Målsætningen om at få medaljer blev ikke indfriet, da holdet tabte til Italien i kvartfinale. Holdet viste efter nederlaget god moral 
og vandt de efterfølgende kampe og blev nr. 5. Af hensyn til seedningen fremadrettet var det vigtigt at ende bedst muligt.  
 
Det var et udmærket arrangement, der var stablet på benet i løbet af kort tid, da det planlagte VM i Israel blev aflyst pga. 
urolighederne i Mellemøsten. 
 
Kasper Lindén er blevet ny landstræner sammen med Casper Illager. Jimmi Jørgensen har valgt at stoppe efter en del år. Marc 
vurderer, at der er stor opbakning til Kasper og Casper fra spillerne. 
 
 
 
DAFF Hall of Fame 
Det blev diskuteret om kriterierne for nominering af medlemmer er korrekte. I andre Hall of Fame kan personer først indvælges, 
når de har stoppet deres aktive karriere. Der bør ligeledes se på, om der skal skæres ned på antallet af personer, der indvælges. 
I år indvælges fire personer, hvilket er én person pr. 1.000 medlemmer. I DIF Hall of Fame indvælges én person pr. år, og DIF  
har 1,9 mio. medlemmer. Vi kan komme til at udvande Hall of Fame, hvis vi optager for mange medlemmer. Det skal være meget 
eksklusiv at blive optaget i DAFF Hall of Fame. Bestyrelsen er gerne at kri terierne for nominering og optagelse revurderes. 
 
 



NFL Game Pass 
Vi har haft en rigtig god effekt af vores aftale med NFL vedr. salg af Game Pass. Der er lagt en stor en indsats for at markedsføre 
salget, og der er pt. solgt 244 Game Pass gennem vores aftale. 
 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 
 
 
 
Dato: 

 

 

 

Marc Nyeland 

Næstformand 

Dato: 

 

 

 

Nicolai Blom 

Referent 

 


