Orienteringspunkter fra Organisationen til DAFFs bestyrelsesmøde
onsdag den 13. maj 2020
Sidste bestyrelsesmøde var den 16. april 2020.
Det er mindre end 4 uger siden sidste bestyrelsesmøde, og samtidig er der i de 4 uger flere medarbejdere
der har afholdt ferie, hvilket denne orientering bærer præg af.
Derudover går en stor del af vores tid går med opgaver i forhold til corona-krisen, herunder meget tæt
dialog med DIF i forhold til støtteordninger og genåbning, samt at få al relevant information løbende ud til
alle vores foreninger og medlemmer hurtigt og præcist, og efterfølgende yde rådgivning.

Organisation/med mere
Malene har holdt ferie i april, og Louise holder ferie her i starten af maj, og da Lars K er stoppet i DAFF med
udgangen af april, har vi været nede på 2 medarbejdere her i Louises ferie. Vi klarer os, og har fordelt
opgaverne mellem os indtil videre. Louise er tilbage i uge 21, og ud fra hvad der sker ift. coronavirus
situationen og mulighederne for turnering i amerikansk fodbold, bliver planen for de næste måneder/resten
af året lagt.
Det årlige udviklingsmøde i cheerleading er udskudt til 13. juni, og med et forventet forsamlingsforbud på
maksimalt 50 på det tidspunkt, skal der måske foretages nogle justeringer.
L. Carlsen har deltaget i en del online møder i DIF-regi, da DIF her under corona-krisen har besluttet at
afholde flere leder- og infomøde vedr. corona-situationen.
Træningen i alle vores idrætsgrene har i denne uge fået ok til forsigtig opstart med en del restriktioner –
der er allerede justeringer på vej fra myndighedernes side inden vi rigtig er kommet i gang. Vi følger med,
og opdaterer vores retningslinjer og anbefalinger så snart vi modtager info fra DIF.

Markedsføring
Corona-virus fylder stadig enormt meget i vores kommunikation, med diverse updates efter pressemøder,
udsendelser til klubber osv.
Derudover har vi haft fokus på at holde kommunikation og aktiviteter kørende ved fx:
- deling af gode ideer til at fastholde medlemmer online
- deling af klubbernes facebook opslag med de gode ideer

CHEER

Cheerleading uddeler sædvanligvis Årets Priser i forbindelse med DM, men da dette ikke er muligt i år, er
det besluttet at gøre det online. Processen kører de næste 5 uger.

Turnering/konkurrencer
Cheerleadingkonkurrencerne er blevet fordelt for sæsonen 2020-2022. Vi vil gerne annoncere de præcise
datoer for sæsonen 2020/2021 til udviklingsmødet den 13. juni, så alle klubber kan starte planlægning af
2020/2021 sæsonen inden sommerferien.
Vedr. amerikansk fodbold og flag football, så har vi i første omgang fået ok til at påbegynde træning, men
ikke kampe - hvilket gælder for alle udendørsidrætter hvor kontakt indgår i spillet, med undtagelse af
professionel sport.
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Om der bliver åbnet op for kamp på denne side af sommerferien, er meget usikkert.

Talent & Landshold
Cheerleading

Tilbagebetaling til dem der har indbetalt for VM er sat i værk.

Flag football
Intet nyt
AMF
•
•

•

U17 – oprindelig plan med U16 camp i juli skal genovervejes, da det virker meget tvivlsomt at
samle 100 spillere i 4 dage og overnatte i klasseværelser.
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. Den planlagte camp i juli skal genovervejes, da det virker meget tvivlsomt at samle 100
spillere i 4 dage, og overnatte i klasseværelser.
A-landsholdet – IFAF møde vedr. Europa ultimo maj, hvor der gerne skulle komme officiel
udmelding efterfølgende.

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 sommeren. 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
Vi har sendt mail rundt, og lagt info på hjemmeside og diverse facebooksider og grupper vedr.
lønkompensation, samt puljen specielt for idrætsforeninger.
Vi har også været i direkte dialog med flere klubber med hjælp til ansøgning af den ovennævnte
lønkompensation og støttepulje. Vi har udarbejdelse af one-pager omkring puljer og fonde - den ligger på
daff.dk
Der er løbende blevet afholdt flere online coaching clinics, og det fortsætter vi med så længe der er emner
der kan tiltrække deltagere.
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