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Formandskongres 2014 
 

Ungdomsudvikling – hvordan får vi flere 

ungdomsmedlemmer?  
 

Søndag d. 2. november 2014 kl. 9.00 – 16.00 
Østergade Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart 
 
 

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

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

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

 

Programmet er lavet med det formål, at vi skal lære af hinanden og blive inspireret af andres 

succes. Vi har inviteret Sebastian Brinkenfeldt og Adrian Ashhami fra Täby Flyers, der er en 

ren ungdomsforening i Sverige til at fortælle om, hvorledes de har valgt at prioritere ungdom. 

 

 

Om de to oplægsholdere: 

 

 

Sebastian begyndte sin karriere i amerikansk fodbold i 2004 i Täby, 

Flyers, og spillede indtil 2010 Højdepunktet i hans karriere var at 
spille et nationalt mesterskab i 2008 med Northside Bulls i U19. 
Sebastian begyndte i 2007 som træner i Täby, Flyers, og har siden 
været aktiv på de fleste af foreningens forskellige hold. Siden 2010 
har Sebastian også fungeret som sportsdirektør i Täby, Flyers I 

denne rolle er han ansvarlig for blandt andet rekruttering af trænere 
og spillere, samt udvikling af foreningens sportslige dele. Sebastian 
er i øjeblikket head coach for Täby Flyers U15.  

 
Adrian begyndte at spille amerikansk fodbold i 2003 og tog i 
efteråret 2008 og foråret 2009 til USA for at spille i high school. 
Efter at have afsluttet sine studier i USA vendte Adrian tilbage til 

Sverige og begyndte at træne Täby Flyers U13 sammen med 
Sebastian. Adrian fortsatte med selv at spille indtil 2012-sæsonen, 

hvor en diskusprolaps tvang ham til at stoppe med at spille selv. I 
2013 overtog Adrian sammen med Sebastian posten som 
sportsdirektør og har siden været en central figur i Täby Flyers 
fortsatte sportslige udvikling. I øjeblikket er Adrian Assistent Head 
Coach på Täby Flyers U15.  

 

 

Her udover vil der over middag være et spor for henholdsvis amerikansk fodbold, cheerleading 

og flag football. 

 

 

Tilmelding 

Af hensyn til forplejning og fordeling af lokaler kræves der tilmelding til formandskongressen. 
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Program 
 

9.00  Ankomst/ rundstykker 

 

9.30 Velkomst 

 

9.45 Oplæg vedr. ren ungdomsforening (Sebastian Brinkenfeldt/ Adrian 

 Ashhami, Täby Flyers,  Sverige) 

 Täby Flyers er en klub i Stokholm, der har valgt kun at have aktiviteter for U11 – 

 U17. Klubben er stiftet i 2006 og har i dag 140 medlemmer. Klubben ønsker  ikke 

 at have aktiviteter for U19 og senior, og klubbens mål er at få minimum 400 

 medlemmer. 

 

 Klubbens fokus er udelukkende at udvikle spillerene samt at rekruttere nye 

 spillere og trænerne. Klubbens målsætning er at have mange uddannede trænere 

 omkring alle holdene. 

 

11.00 Pause 

 

11.15 Oplæg om Anti Doping 

 Oplæg omkring regler og faldgrupper vedr. doping 

 

12.00 Frokost 

 

12.45 Hvordan rekruttere vi trænere/ medlemmer?  (Sebastian Brinkenfeldt, 

 BGC/ Täby Flyers, Sverige) 

 

13.30 Moduler  

 

 Amerikansk fodbold 

 - Täby Flyers – Sebastian Brinkenfeldt/ Adrian Ashhami 

  

 Flag Football og Cheerleading modulerne er aflyst pga. for få deltagere. 

  

14.30 Pause 

 

14.45 Moduler fort. 

 

 Amerikansk fodbold 

 - Hvordan sikre vi, at vi ikke driver ”rovdrift” på ungdomsspillere, så de brænder 

 ud – Peter Herbild, Towers 

 

 - En trup, to hold – Peter Friis/ Jesper Christensen, Tigers 

 

15.45 Afrunding 

 

16.00 Slut  

 

Møde for amerikansk fodbold 

 

16.15 Turneringsstruktur 

 - Turneringsstruktur 2015 og frem, Nicolai Blom/ Lars Carlsen, DAFF 

  

18.00 Slut for Turneringsstrukturmødet 
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