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Retningslinjer for amerikansk fodbold 2020 
 
Opdateret 18.09.2020 
 
Nedenstående retningslinjer er udarbejdet i dialog med DIF, og ud fra et ønske om, at DAFF 
fremstår ansvarlige og ansvarsbevidste. Vi har alle et fælles ansvar for, at vi ikke bidrager til 
spredning af coronavirus, så vi alle kan dyrke idræt forsvarligt. 
 
Desuden håber vi en ansvarlig tilgang kan have positiv indflydelse på mulighederne for, at vi 
kan få flere tilskuer til kampe og stævner – ikke mindst Mermaid Bowl og det afsluttende u-
stævne, hvor vi lige nu må være 500 fratrukket alle der indgår i selve stævnet/kampen. 
 
Der er derfor anlagt et forsigtighedsprincip, samt lagt fokus på vi kan hjælpe med eventuel 
smitteopsporing. 
 
Forsamlingsforbuddet er pt. 50, og det er noget vi alle skal holde øje med, da det kan ændre 
sig med kort varsel. I det hele taget skal vi alle holde øje med ændringer i myndighedernes 
anbefalinger, da de som nævnt kan ændre sig med kort varsel – og vi skal efterleve 
myndighedernes og politiets til en hver tid gældende retningslinjer, ligesom øvrig lovgivning er 
gældende.  
 
Vi har opdateret DAFFs overordnede retningslinjer efter Corona-lockdown; Amerikansk 
fodbold, flag football og cheerleading – se link hvor opdaterede retningslinjer til hver tid kan 
findes. 
https://www.daff.dk/klub-drift/vejledninger-dokumenter/ 
 
 
Nedenstående retningslinjer omhandler og præciserer nogle forhold vedr. kampe og 
stævner. 
 
 
DAFFs retningslinjer for kampe/stævner. 
 

• Den arrangerende klub har ansvaret for at retningslinjerne bliver overholdt, og skal 
sørge for der er en Corona-ansvarlig samt frivillige nok til stede ved hver 
kamp/stævne, for at sørge retningslinjerne efterleves. 

 
• Der må godt spilles flere kampe på samme bane/anlæg i løbet af en dag, så længe 

forsamlingsforbuddet til enhver tid er overholdt. Det betyder, at alle involverede i en 
kamp, skal have forladt banen før de næste hold går på banen.  

 
• Forsamlingsforbuddet er 18.09.2020 på 50 personer, men det kan som nævnt ændres 

med kort varsel – også eventuelt regionalt. 
 

• Forsamlingsforbuddet omhandler begge/alle de involverede hold, herunder spillere, 
coaches, medics m.fl., derudover tæller dommere, bolddrenge, chaincrew, filmfolk m.fl. 
med, samt alle de personer hjemmeholdet har til at passe indgang, kaffe/pølsebod 
også med. 

 
• Det anbefales, at bolddrengene har en sæbeklud, så de kan tørre boldene af når de har 

dem.  
 

• Det anbefales, at der er håndsprit og sæbe i spillerboksen, så spillerne, trænere med 
flere kan spritte/vaske hænder med jævne mellemrum. 
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• Der skal ikke gives hånd til modstandere eller dommere hverken før eller efter kampen. 

Der kan siges tak for kampen ved at begge hold stiller sig overfor hinanden på hver sin 
45 yard linje, og så kan de 2 holds kaptajner træde frem og på holdets vegne sige tak 
til modstanderne og dommere. 

 
• Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter, hvis sundhedsmyndighedernes 

anvisninger til rengøring kan overholdes. Vi opfordrer foreninger til at finde gode lokale 
løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum. 

 
• Der skal være en plan for hvor en eventuel ejected spiller skal opholde sig – hvis det 

ikke er muligt at gå i omklædningsrum. 
 
 
DAFFs overordnede for publikum. 
 

• Reglerne for publikum gælder for kampe og stævner for alle aldre og på alle niveauer. 
 

• Der må maksimalt være op til 500 publikum inkl. alle deltagerne i idrætsaktiviteten – 
altså alle de personer der indgår i forsamlingsforbuddet. Hvis fx de 2 hold samt 
dommere, bolddrenge, chain crew med flere tilsammen er 50 personer, så må der 
maksimalt være 450 publikum. 

 
• Alle publikum skal være siddende enten på faste siddepladser, eller på medbragte 

klapstole – ikke på tæpper, skråninger eller andet.  
 

• Det anbefales der er 1 meters afstand mellem de enkelte tilskuere målt fra næsetip til 
næsetid – eller fra midt i siddeplads til midt i siddeplads. 

 
• Der må maks. være 1 publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet. 

 
• Publikumsarealet skal afmærkes tydelig og der bør opsættes konkrete vejledninger om 

at holde afstand i publikumsarealerne. 
 

• Arrangøren af idrætsbegivenheden bør have fokus på styring af publikumsstrømme og 
overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og 
til specifikke lokaler/boder. 

 
• Der skal være særligt fokus på rengøring og håndhygiejne. 

 
• Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) 

tilgængeligt for publikum. 
 

• Der kan åbnes for toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan 
overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Vi opfordrer 
foreninger til at finde gode lokale løsninger. 

 
• Boder til salg af mad og drikke kan være åbne, så længe der er særlig opmærksomhed 

på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  
 

• Publikum skal forlade stadion, anlægget, banen straks efter kampen uden at gå hen til 
spillerne. 
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DAFFs specifikke retningslinjer for NL. 
 
Da det er i NL der potentielt kommer så mange publikummer, at det samlede antal på 500 
personer bliver aktuelt, er det her relevant for hjemmeholdet i god tid at vide præcis hvor 
mange personer der er involveret i selve kampafviklingen (forsamlingsforbuddet), for at kunne 
udregne det maksimale antal billetter der kan sælges til kampen. Derfor er her nogle 
yderligere regler.  
 

• Udeholdet skal senest 48 timer før kampstart fremsende komplet liste til hjemmeholdet 
over de personer der indgår i holdet – navn, rolle på holdet (spiller, træner, fys., etc.) 
– det er kun personer der har en aktiv rolle på holdet der skal med på denne liste og de 
skal stå på holdets sidelinje eller være i coaches box. Der skal ikke medtages 
publikummer i denne liste. Publikummer må ikke være sammen med holdet og skal 
sidde ned under kampen i de områder der er beregnet til publikum jf. retningslinjer for 
publikum. 

 
• Udeholdet skal løbende orientere hjemmeholdet, hvis der er nogen på listen der af den 

ene eller anden grund ikke deltager. 
 

• Dommerne skal senest 48 timer før kampstart fremsende komplet liste over de 
personer der indgår i dommerholdet. 

 
• De involverede klubber skal på foranledning kunne fremsende navne og 

kontaktoplysninger på alle de involverede i kampen til myndighederne, til hjælp for 
smittesporing skulle uheldet være ude. 

 
• De klubber der har mulighed for at sælge billetter online opfordres til at gøre det, da 

det giver mulighed for at indsamle kontaktinfo på publikum – og derved kunne hjælpe 
myndighederne yderligere, hvis uheldet er ude. 

 
 
DAFFs specifikke retningslinjer for ungdomsstævner. 
 
Det er vigtigt, at arrangørklubben ved præcis hvor mange personer der kommer fra de 
forskellige klubber, for at sikre at forsamlingsforbuddet overholdes, samt kunne organisere 
publikum. 
 
Særligt forholdene omkring publikum til ungdomsstævner er lidt specielle, da vi godt ved der 
naturligt finder en del interaktion sted mellem aktive og publikum, idet publikum er forældre 
til en eller flere aktive. 
 
Hvis det samlede antal personer til stævnet, herunder alle spillere, trænere, holdledere, 
dommere, frivillige fra arrangørklub samt publikum, IKKE overstiger det til enhver tid 
gældende forsamlingsforbud, så kan der ses lidt lempeligt på interaktion mellem publikum og 
de aktive. Men som udgangspunkt gælder retningslinjer for publikum, som at der skal være et 
område markeret til publikum, at de skal sidde ned, med mere. 
 
Hvis det samlede antal personer til stævnet overstiger forsamlingsforbuddet, så skal der 
strammes op og alle regler jf. retningslinjer for publikum skal overholdes.  
 

• Alle deltagende hold skal senest 48 timer før stævnestart fremsende komplet liste til 
arrangørklubben over de personer der indgår i holdet – navn, rolle på holdet (spiller, 
træner, fys., dommere etc.) – det er kun personer der har en aktiv rolle på holdet der 
skal med på denne liste. 
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• Alle deltagende klubber skal løbende orientere arrangørklubben hvis der er nogen der 
af den ene eller anden grund ikke deltager, så arrangørklubben hele tiden er opdateret 
om antal personer involveret i stævnet. 

 
• Alle deltagende hold skal senest 48 timer før stævnestart fremsende en liste til 

arrangørklubben over det antal personer de forventer kommer som publikum til 
stævnet. 

 
• De involverede klubber skal på foranledning kunne fremsende navne og 

kontaktoplysninger på alle de involverede i stævnet til myndighederne, til hjælp for 
smittesporing skulle uheldet være ude. 

 
Det er til enhver tid hjemmeholdet/arrangørklubben, der er ansvarlig for at alle retningslinjer 
overholdes. 
 
Myndighedernes anbefalinger åbner lidt op for ungdomsstævner:  
 
 

• En konkurrence, turnering eller et stævne må dog godt opdeles tidsforskudt, sådan at 
der på intet tidspunkt er flere end forsamlingsforbuddet samlet samtidig. Fx kan et 
indendørs håndboldstævne afvikles, så der først deltager max. 50 personer, som 
herefter tager hjem, hvorefter andre 50 personer deltager i stævnet.  

 
• En konkurrence, turnering eller et stævne må også opdeles via tidsforskudte starter 

indenfor idrætter, hvor afviklingen foregår på et meget stort areal (fx sejlsport, golf, 
triatlon, motorsport og cykling). Det afgørende er, at der ikke på noget tidspunkt er 
samlet flere end, hvad forsamlingsforbuddet tillader (pt. 50). Ved tvivlstilfælde kan de 
lokale politimyndigheder søges om tilladelse.  

 
• Der må godt afvikles flere separate stævner/turneringer på samme tidspunkt på 

samme anlæg/facilitet. Fx må der gerne afvikles flere atletikstævner inden for 
forskellige discipliner på samme atletikstadion, eller flere stævner for forskellige 
bådtyper på vandet. Ligeledes må der gerne afvikles et fodboldstævne for fem u/10 
hold på to 5-mands fodboldbaner, mens der samtidig afvikles et fodboldstævne for 3 
u/12 hold på en syvmandsbane på samme anlæg. Det afgørende er, at 
forsamlingsforbuddet overholdes for det enkelte stævne, at der er effektiv adskillelse 
mellem stævnerne og arealerne de foregår på, samt at deltagerne ikke flettes på tværs 
af stævnerne. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående 
og deltage i flere grupper  

 
Kontakt DAFF hvis I som arrangør ønsker at gøre brug of ovennævnte muligheder, så vi i 
fællesskab afstemmer detaljerne. 


