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Fælles formandskongres 2017 
 

Søndag d. 29. oktober 2017 kl. 11.00 – 18.00 
Broskolen, Birkemosevej 11, 4200 Korsør 
 

Formandskongressen er for alle klubber – cheerleading, flag football og amerikansk fodbold. 

Målgruppen er som udgangspunkt formænd, bestyrelsesmedlemmer og sportschefer, men vi 

er åbne for, at der kan tilmeldes personer med andre funktioner. 

 

Program 
 

10.30  Ankomst/ rundstykker 

 

11.00 Velkomst 

 

11.05 Information fra bestyrelsen – Michael Brøndum Hansen 

 

11.15 Præsentation af DAFF’s fire strategiske spor – Anders Munch Skovgren 

DAFF’s fire strategiske spor præsenteres, henunder en beskrivelse af hvilken 

betydning det får for DAFF og arbejdet fremadrettet.  

 

Nu hvor der over en fireårig periode skal arbejdes indenfor strategiaftalen, er der 

behov for en debat om, hvordan vi arbejder strategisk, bl.a. i forhold til DAFF 

2020.  

 

12.15 Frokost 

 

12.45 Præsentation af udkast til budget 2018 – Mikael Sohn Ottesen 

Bestyrelsens forslag til budget 2018 præsenteres. Det er muligt at debattere evt. 

ændringer, der kan indarbejdes inden årsmødet. 

 

14.15 Pause  

 

14.30 Udviklingsmatrix for de tre aktiviteter 

Det er ønsket, at der for hver idrætsgren udarbejdes en udviklingsmatrix, der kan 

være med til at fokusere og strukturere klubbernes udvikling.  

 

Der findes en Kravsmatrix for amerikansk fodbold. Det skal revides og ændres til 

en udviklingsmatrix. For cheerleading og flag football skal matrixen udarbejdes. 

 

16.45 Idrætsspecifikke spor omkring den sportslige afvikling 

Foreningerne er her velkomne til at bidrage med temaer. 

• Amerikansk fodbold 

o Etiske regler for rekruttering af spillere 

o U16 efterår 

o KL og 2. div. senior 

• Cheerleading 

• Flag football 

 

17.30 Fælles afrunding – Michael Brøndum Hansen 

 

18.00  Tak for i dag 
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