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DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne ligger i starten af 

hver sæson.

Tilmelding til uddannelserne skal ske igennem Nemtilmeld på www.daff.nemtilmeld.dk. Klubber bliver 

faktureret samlet. Tilmeldingsfristen er forskellige fra uddannelse til uddannelse.
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DAFF INTRO

DAFF INTRO
Formål
Kursets formål er at give den nye træner indblik 
i trænergerningen. Kurset er en introduktion til 
trænergerningen, hvor der lægges vægt på de 
grundlæggende værktøjer, som en træner har 
brug for.

Der vil være en gennemgang af de forskellige po-
sitioner med tilhørende øvelser, introduktion til 
taktik og playbook, og meget mere.

Kurset er udelukkende teoretisk.

Uddannelsens opbygning
Kurset foregår over en weekend, som primært be-
står af undervisning med tilhørende gruppearbej-
de. Det forventes at kursisten er aktiv deltagende.

Teoretisk niveau
Kurset giver træneren en indføring i, hvad det vil 
sige at være en træner. Træneren skal opnå en be-
vidsthed om de forskellige træningsprincipper på 
et grundlæggende niveau.

Undervisere
Thomas Brygmann
John Hansen

Praktisk information
Pris: 2.500 kr. pr. deltager. Prisen inkluderer kost og 
logi.

Det forventes at træneren deltager aktivt. Det er 
obligatorisk at deltage på hele kurset.

Tilmelding
Tilmelding skal ske på nemtilmeld.dk 

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de 
personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle” 
princippet, og tilmeldingen er gældende, når be-
talingen er modtaget.

Tilmeldingsfrist: D. 2. januar 2017 - ved tilmelding 
inden 15. december 2016 er prisen 2.500 kr. Ved 
tilmelding efter 15. december er prisen 3.500 kr.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der 
ikke er tilmeldte nok.

Sted og tid
14.-15. januar

Sted
Rantzausminde Medie- og Sportsefterskole
Skørupøre Strandvej 3
5700 Svendborg

Afbud
Afbud før 3. januar 2017 kan ske uden beregning. 
Ved afbud mellem 3. januar 2017 og 7. januar op-
kræves 50 pct. af deltagergebyret. Ved afbud efter 
7. januar 2017 opkræves 100 pct. af deltagergeby-
ret.



DAFF POSITIONSKURSUS: QB

DAFF  POSITIONSKURSUS QB
Formål
Kursets formål er at give træneren et dybdegåen-
de indblik i quarterback positionen.

Kurset er en vekselvirkning mellem teori og 
praktik.

Uddannelsens opbygning
Kurset er et en-dags kursus, som består af un-
dervisning, med tilhørende gruppe arbejde.Det 
forventes at kursisten er aktiv deltagende.

Teoretisk niveau
Kurset giver træneren en indføring i de tekniske 
og taktiske kompetencer der kræves for at spille 
quarterback.

Praktisk niveau
Der vil være en gennemgang af øvelser og teknik-
ker, som kan bruges i både den daglige træning 
og kamp. Her vil også være en dybdegående 
instruktion i kasteteknik ved hjælp af videoevalu-
ering.

Undervisere
Thomas Brygmann

Praktisk information
Pris: 850 kr. pr. deltager. Prisen inkluderer kost.

Det forventes at træneren deltager aktivt. Det er 
obligatorisk at deltage på hele kurset.

Tilmelding
Tilmelding skal ske på www.daff.nemtilmeld.dk. 
Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de 
personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle” 
princippet, og tilmeldingen er gældende, når 
betalingen er modtaget.

Tilmeldingsfrist: D. 13 februar 2017 – ved tilmel-
ding inden 1. februar 2017 er prisen 850 kr. Ved 
tilmelding efter 1. februar 2017 er prisen 1.050 kr.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis 
der ikke er tilmeldte nok.

Sted og tid
25. februar 2017

Sted
BGI Akademiet
Gramvej 3
8783 Hornsyld

Afbud
Afbud før 1. februar 2017 kan ske uden bereg-
ning. Ved afbud mellem 1. februar 2017 og 13. 
februar 2017 opkræves 50 pct. af deltagergebyret. 
Ved afbud efter 13. februar 2017 opkræves 100 ct. 
af deltagergebyret.
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DAFF NIVEAU 1

DAFF NIVEAU 1
Formål
Formålet med DAFF niveau 1 er at give træneren et 
bredt indblik i alle spillets faser.

Uddannelsen er en 50 timers uddannelse, der går 
i dybden med trænergerningen, generel trænings-
planlægning, taktik, udarbejdelse af playbook og 
meget mere. Der vil være en introduktion til fysi-
ologi og andre fag der er nødvendige for at gøre 
teorien bag træningen komplet. Herudover vil der 
de enkelte positioner blive gennemgået grundigt.

Uddannelsen består af en vekselvirkning mellem 
teori og praktik.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen består tre moduler, som er fordelt 
over tre weekender.

De to weekender er DAFF moduler, hvor det tredje 
er DIFs træner 1, som det kræver seperat tilmel-
ding til, men som der er betalt for i forbindelse 
med betalingen for DAFF Niv 1.

Teoretisk niveau
Uddannelsen giver træneren en indføring i, hvad 
det vil sige at være træner for alle positioner, samt 
opnå en bevidsthed om de forskellige trænings-
principper på et bredere niveau.

Praktisk niveau
Træneren får indblik i den bredere sammenhæng 
mellem træning og taktik. Træneren skal kunne 
planlægge en træning og udvikle playbooks.

Undervisere
Thomas Brygmann
John Hansen

Praktisk information
Pris: 5.500 kr. pr. deltager. Prisen inkluderer kost og 
logi.

Det forventes at træneren deltager aktivt under 
kurset. Der er mødepligt på alle samlingerne.

Tilmelding
Tilmelding skal ske på www.daff.nemtilmeld.dk. 
Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de 
personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle” 
princippet, og tilmeldingen er gældende, når be-
talingen er modtaget.



DAFF NIVEAU 1

Modul 1
• Introduktion til uddannelsen

• Taktik og playbook: offense

• Positionsteknik: offense

• Planlægning: træning og kamp

• Doping

• Opvarmning

• Observation, diskussion og refleksion

Nedsættelse af arbejdsgrupper af 3-4 deltagere pr. 
gruppe.

Tilmeldingsfrist: D. 16. januar 2017 - ved tilmelding 
inden 9. januar 2017 er prisen 5.500 kr. Ved tilmel-
ding efter 9. januar 2017 er prisen 6.500 kr.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der 
ikke er tilmeldte nok.

Tid
Modul 1: 27.-29. januar 2017
Modul 2: 24.-26. februar 2017

DIF T1 : 18.-19. februar 2017

Sted
Modul 1: Cytellet, Odense
Modul 2: BGI, Hornsyld
DIF T1 : BGI, Hornsyld

Afbud
Afbud før 9. januar 2017 kan ske uden beregning. 
Ved afbud mellem 9. januar 2017 og 20. januar 
2017 opkræves 50 pct. af deltagergebyret. Ved 
afbud efter 20. januar 2017 opkræves 100 pct. af 
deltagergebyret.

Modul 2
• Taktik og playbook: defense

• Positionsteknik: defense

• Planlægning: sæson

• Positionstekning: special teams

• Taktik og playbook: special teams

• Regler

• Afslutning og evaluering

Tilmeldingsfrist: D. 30. januar 2017 - ved tilmelding 
inden 23. januar 2017 er prisen 5.500 kr. Ved tilmel-
ding efter 23. januar 2017 er prisen 6.500 kr.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der 
ikke er tilmeldte nok.

Tid
Modul 1: 10.-12. februar 2017
Modul 2: 10.-12. marts 2017

DIF T1 : 18.-19. februar

Sted
Modul 1: Cytellet, Odense
Modul 2: BGI, Hornsyld
DIF T1 : BGI, Hornsyld

Afbud
Afbud før 23. januar 2017 kan ske uden beregning. 
Ved afbud mellem 23. januar 2017 og 3. februar 
2017 opkræves 50 pct. af deltagergebyret. Ved 
afbud efter 3. februar 2017 opkræves 100 pct. af 
deltagergebyret.
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Udviklingskonsulent
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DAFF NIVEAU 2

DAFF NIVEAU 2
Formål
Niveau 2 træneruddannelsen i Amerikansk Fod-
bold er en træneruddannelse, hvor deltagerne kan 
udvikle deres idrætsfaglige kompetencer til et højt 
niveau.

Uddannelsen bygger videre på Niveau 1 og går i 
dybden med de små detaljer og deres indflydelse 
på den store helhed.

Trænerne opnår en teoretisk forståelse af, hvordan 
træning påvirker spillerne, og hvordan træningen 
kan planlægges til at opnå det optimale resultat.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen består af en DIF-del (60 lektioner) 
og en DAFF del (40 lektioner) og afvikles over fem 
weekender. Se hvilke under ”tid og sted”.

Teoretisk og praktisk niveau
DAFF Niveau 2 indeholder blandt andet undervis-
ning i :
• Trænerollen
• Playbook
• Scouting
• Gameplan
• Kommunikation
• Ledelse
• Kultur og Miljø
• Mental træning
• Sæsonplanlægning / Træningsplanlægning

DIFs træner 2 uddannelse (60,5 timer). DIFs T2 in-
deholder blandt andet undervisning i:
• Fysisk træning
• Konditionstræning – aerob og anaerob træ-

ning
• Trænerrollen
• Styrketræning
• Ernæring
• Aldersrelateret træning
• Tekniktræning
• Idrætspsykologi
• Træningsplanlægning

Undervisere
Thomas Brygmann
John Hansen

Praktisk information
Pris: 10.000 kr. pr. deltager. Prisen inkluderer kost 
og logi.

Pris for ikke DAFF-medlemmer: 20.000 kr. Prisen 
inkluderer kost og logi.

Det forventes, at kursisten deltager aktivt under 
kurset. 

Der vil være hjemmearbejde mellem de enkelte 
moduler og der afsluttes med en eksamen.

Tilmelding
Tilmelding skal ske på: daff.nemtilmeld.dk

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de 
personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”først til mølle” 
princippet, og tilmeldingen er gældende, når be-
talingen er modtaget.
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DAFF NIVEAU 2

Tilmeldingsfrist: Sidste tilmeldingsfrist er mandag 
d. 30. januar 2017.
Ved tilmelding inden 6. januar  er prisen 10.000 
dkk. Ved tilmelding efter 6. januar er prisen 11.000 
dkk.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der 
ikke er nok tilmeldte.

Sted og tid
Weekend: 17.-19. februar DAFF Niveau 2 på Cytel-
let, Odense.

Weekend: 10.-12. marts DAFF Niveau 2 
BGI, Hornsyld.

Weekend: oktober - november 2017
BGI eller Rantzausminde Efterskole, Svendborg.

Weekend: oktober - november 2017 
BGI eller Rantzausminde Efterskole, Svendborg.

Weekend: oktober - november 2017 
BGI eller Rantzausminde Efterskole, Svendborg.

Afbud
Afbud før 16. januar 2017 kan ske uden beregning. 
Ved afbud mellem 16. januar 2017 og 30. januar 
opkræves 50 pct. af deltagergebyret. Ved afbud 
efter 30. januar 2017 opkræves 100 pct. af delta-
gergebyret.

DAFF
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

WWW.DAFF.DK
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