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Orienteringspunkter fra Sports og Udviklingsafdelingen til DAFFs 
bestyrelsesmøde torsdag den 16. april 2020 
  
Sidste bestyrelsesmøde var den 12. februar 2020 
 
 
Organisation/med mere 
 
De administrative opgaver ifb. NBs sygemelding/fratræden er fordelt ud på diverse medarbejdere. 
 
Vi er i dialog med klubberne på forskellig vis: telefon, messenger etc. Vi har fx sendt mail til alle 
cheerleading klubber for at få en status på deres situation her i corona-tiden.  
Alle er ærgerlige over situationen, men gør et rigtig stort stykke arbejde med at holde kontakt med deres 
udøvere gennem sociale medier i form af fx fælles træninger.   
 
Der er lavet en opgørelse over CFR-tallene. Forbundet har en samlet stigning på ca. 12% fra 3924 i 2018 til 
4394 i 2019. Amerikansk fodbold og flag football stiger 5% og cheerleading stiger 25%.  
 
Det årlige udviklingsmøde i cheerleading udskydes i første omgang til juni. Herudover arbejdes der med 
alternative måder at få info fra mødet ud til klubberne.   
 
Der har været afholdt cheerudvalgsmøde over Microsoft Teams hvilket fungerede okay. En af 
hovedpunkterne var næste sæsons levelssystem. Da sporten vokser, bliver vi nød til at skabe nogle rammer 
som kan fremme væksten.   

 
Markedsføring 
 
Corona virus har fyldt enormt meget i vores kommunikation, med diverse updates efter pressemøder, 
udsendelser til klubber osv.  
 
Derudover har vi haft fokus på at holde kommunikation og aktivitet kørende ved fx 

- Deling af gode ideer til at fastholde medlemmer online  
- Deling af klubbernes Facebook opslag med de gode ideer  

Landskampe på DR  
De forestående Herrelandsholdskampe er forhandlet med DR, og bliver vist på dr.dk og DRTV, som tidligere 
år. Kamptidspunktet for kampen d. 1. august skal måske ændres, da det ligger skidt i forbindelse med OL. 
Sendingerne er ikke geo-blocked og kan derfor ses i hele verden. Speak bliver på dansk. Også dette er 
selvfølgelig påvirket af coronavirus og mulig aflysning af kampene. 
 
CFL Combine 
CFL Combine var en succes på de sociale medier, med stor aktivitet. 
 
CHEER 
Cheerleading har den sidste tid fået en del opmærksomhed i medierne, og vi (DAFF og klubber) har deltaget 
i en række indlæg – Podcast, DR Sporten og DR Ultra News. Derudover er Netflix’s serie ”Cheer” også noget 
der har givet sporten en del positiv opmærksomhed.    
 
DAFF logo: Det nye logo blev rullet ud d. 21. februar, opfulgt af cheerlandsholdets nye tøj d. 22. februar. 
   
Medaljer og pokaler. Der er lavet nyt medalje design, hvor det nye logo er på, samt nyt bånd.   
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Turnering/konkurrencer 
 
Cheerleading konkurrencerne er blevet fordelt for sæsonen 2020-2022, og alle er glade. Der skal indenfor 
den nærmeste fremtid holdes møde med klubberne for at fastlægge datoer for konkurrencerne. Den store 
stigning i cheerleading gør, at vi nu er begyndt at overveje hvordan fremtidens konkurrencer kan se ud, da 
det efterhånden er svært at afholde konkurrencerne på en dag.   
 
Der har været afholdt møde med Copenhagen Cheerleaders omkring afholdelse af konkurrencer.   
 
Vi har desværre været nødsaget til at aflyse DM og Sommer Cup i cheerleading pga coronavirus, hvilket er 
meget beklageligt, men nødvendigt. Vi arbejder på hvordan vi justerer værtsskaber for konkurrencer i 
forhold til ovennævnte aflysninger.  
 
For amerikansk fodbold og flag football, var der lagt turneringsplaner for alle rækker lige inden coronavirus 
ramte Danmark, og satte os alle i karantæne.  
 
Vi afventer afklaring på situationen før vi gør noget, og som udgangspunkt, er det planen, at vi starter 
turneringen der hvor vi er, uagtet hvornår turneringen 2020 starter, og så holder vi fast i den turneringsplan 
der er udarbejdet. Derefter ser vi på de kampe der skulle have været spillet, men som ikke er det, om det 
er muligt og det giver mening at prøve at få dem ind i turneringsplanen for resten af sæsonen. 
 
Vi gør det på denne måde, for at alle klubber og spillere ved hvilke kampe der skal spilles, så snart 
situationen er til at vi kan starte turneringen 2020. 
 
Ovenstående gælder for alle rækker undtagen NL, hvor vi og NL-udvalget løbende ser på situationen og 
derfra foretager de nødvendige justeringer.  
 
 
Talent & Landshold 
 
Cheerleading 
Verdensmesterskaberne er officielt udsat – vi har aflyst deltagelse i 2020. Det tog lidt arbejde at få på plads, 
da der skulle forhandles en del med Tryg for at sikre at vi minimerede tabet. 
 
Flag football 
Verdensmesterskaberne blev aflyst af IFAF 2. marts – der er ikke modtaget nyt vedr. hvornår og hvor VM 
skal afholdes.  
 
AMF 

- U17 – det planlægges stadig at vi kan afholde U16 camp til sommer 
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- U19 – det planlægges stadig at der kan afholdes U19NM i 2020 i Danmark. Vi søger lokation hvor 
der kan spilles på kunstgræs, da vejret tidligere har drillet, og gjort det svært at spille kampe på 
græs. 

- A-landsholdet – det er usikkert hvordan der kan spilles i 2020, og om der i det hele taget kan/skal. 
Det er ikke kun Danmark eller de andre nordiske lande der skal være ude af corona lockdown, det 
skal alle de andre lande i Europa også. 

Der kommer stadig løbende Team Danmark ansøgninger fra udøver i både cheerleading og amf, som Lars 
Carlsen behandler. 
 
LC deltager løbende i ESAA staff møder i Aarhus i det omfang det er muligt. 
 
Uddannelser 
 
Cheerleading 
Niveau 2 er udbudt til klubberne, og kommer til at køre både før og efter sommer. Vi ændrer strukturen lidt, 
så weekenden d. 4.-6. september har både Niveau 1 og Niveau 2 den sportslige weekend på BGI.   
 
AMF  
Der er planlagt følgende positionskurser til afvikling i november  
- CB/S – både Øst/Vest (mangler dog lige at få underviseren bekræftet i Vest)  
- RB – både Øst/Vest  
- QB – der er fundet instruktør, mangler dog at finde lokation 
 
Udvikling 
 
I spor 1 lå en opgave om udvikling og udarbejdelse af 3 e-læringsmoduler. Første udkast er nu færdiggjort, 
og vi afventer DIF for videre proces.   
 
Vi har udarbejdelse af one-pager omkring puljer og fonde - den ligger på daff.dk 
 
Vi arbejder på at kunne tilbyde et par online ”Erfa-møder”, hvor vi præsenterer emner og udvalgte 
redskaber til arbejdet med forskellige emner, og samtidig opfordrer til erfaringsudveksling mellem 
klubberne. 
 
Der blevet afholdt en online coaching clinic den 10. og 11. april, hvor der over de 2 dage blev gennemført 
14 stk. en times præsentationer, og hvor der samlet set over begge dage har været 75 unikke deltagere.  
 
Idrætsudsatte grupper (spor 4)  
 
Idrætsudsatte grupper:  
Der er afholdt møde med Aarhus og Randers kommune, som stadig bakker meget op omkring projektet. De 
har dog ikke nogen mulighed for at bidrage økonomisk til projektet, men bidrager gerne i form af 
mandetimer.   
 
Der er besluttet, at vi forsøger at søge en fond til at løfte projektet. Lige nu er vi begrænset af økonomi, 
hvis Center for ADHD skal ind over projektet.   
 
Der er sendt en ansøgning afsted til Novo Nordisk for at kunne løfte Spor 4. Malene og Louise har brugt en 
del tid på denne. Center for ADHD er samarbejdspartner på projektet, og 3 visionskommuner er i første 
omgang med til at teste projektet.   
 
Flag 
FU har afholdt møde den 23. marts – se referatet. 
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Der er allerede nu truffet beslutning i FU om, at der skal afholdes endnu en turnering den 31.5 i Valby. Der 
er potentiale for at denne turnering kan blive den største længe. Vi planlægger efter den stadig kan afvikles. 
 
SDU/DIF er i gang med en fondsansøgning til udvikling af FIT FIRST til mellemtrinnet og udskolingen, og vil 
høre om vi vil være med igen. Det har vi umiddelbart sagt at det har vores interesse, ikke mindst da 
udskolingen indgår. 
 
Cheerleading  
Breddekonceptet er blevet navngivet CheerSport, og første udkast er ved at være færdigt.   
 
Der er inviteret til det årlige udviklingsmøde i cheerleading, som i år kommer til at ligge i Korsør.   
 
Hjortshøj/Egå er ny cheerleading klub, Kronborg Knights og Holstebro Dragons har udtrykt interesse for at 
opstarte cheerleading – vi er i dialog med alle klubberne. 
 
JAM Frederikshavn oplever lidt udfordringer i bestyrelsen – vi er i dialog.   
 
AMF 
Vi arbejder på at kunne gennemføre online ERFA-møder vedr. U10/12/14 sparring samt 
forældresamarbejde/-håndtering – hvordan får vi vores forældre til at opføre sig til både træning og 
stævner   
 
Derudover arbejder vi også på at opstarte U10/12/14 projekt for 4-6 foreninger online. 
Der arbejdes på U16 fastholdelseskonceptet.  
 
Der er afholdt fælles stævneplanlægningsmøde for U10/12/14 klubber i Odense den 8. marts, mødet er 
obligatorisk for at kunne deltage ved stævnerne i sæsonen 2020 – se referat. 
 
Kvinder 
Der har været afholdt møde i kvindeudvalget – se referat. 
 
Piger 
Vi havde en gruppe piger afsted til Finland på Nordic Girl Camp 6-8.3, og de kom hjem præcis som corona 
satte begrænsninger på aktiviteter, så vi afventer stadig en evaluering. De første umiddelbare meldinger er, 
at det var en rigtig god oplevelse. 


