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Udkast til turneringsstruktur 2015 og frem 
 

Baggrund: 

Der er afholdt et møde, hvor organisationen kom med ideer til, hvorledes turneringsstrukturen 

for amerikansk fodbold kan ændres, så den underbygger klubberne mulighed for at rekruttere 

nye spillere mest muligt. Det er bestyrelsen klar holdning, at den største fare mod amerikansk 

fodbold i Danmark er faldet i antallet af licenser. Bestyrelsen ønsker derfor at ændre/ justere 

turneringsstrukturen, så den understøtter klubbernes mulighed for at rekruttere og fastholde 

spillere. 

 

 

Forudsætninger: 

Målet er som skrevet at få en struktur, der underbygger klubbernes mulighed for at rekruttere 

nye spillere samt fastholde eksisterende spillere. 

 

Det vurderes, at mediemæssigt er der størst fokus på amerikansk fodbold, når NFL sæsonen 

kører, hvilket er fra september til februar. Det eneste tidsrum, hvor der er sammenfald 

mellem vores nuværende turnering og NFL er september/ oktober.  

 

Det er ligeledes en forudsætning, at stort set samtlige kommuner lukker for foreningernes 

adgang til græsbaner i november til marts. Det betyder, at vi som udgangspunkt ikke kan 

have turneringsaktiviteter der.  

 

 

Den nuværende struktur (U16, U19 og senior) 

Vi ønske er, at der i september/ oktober skal være en turneringsform, der giver mulighed for 

at fokusere på at tage imod nye spillere. Vores nuværende struktur indeholder i september/ 

oktober, de sidste grundspilsrunder samt play off og finaler. Denne struktur underbygger på 

ingen måde rekruttering af nye spillere, da klubberne må forventes at have fokus på slutspil. 

 

 

Den nuværende struktur (U12 og U14) 

U12 og U14 kører på stævneform hele sæsonen, hvilket giver klubberne mulighed for at 

fokusere på rekruttering hele sæsonen. 
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Mulige turneringsstrukturer fra 2015 og frem 
Der er diskuteret flere muligheder, og vi vil kort skitsere, de tre muligheder, der vurderes 

bedst/ mest realistiske at gennemføre.  

 

 

1. Turneringsstart i august 

En mulighed for at understøtte rekruttering er  at vende turneringen, så den startede i august 

og slutter i juni/ juli. Dette ville gøre, at klubberne i september/ oktober spillede de først 

grundspilskampe, hvorved de lettere kan have fokus på rekruttering.  

 

Udfordringen ved denne idé er pausen mellem første og anden del af sæson, der vil være på 

fem måneder. Det vil ligeledes være en udfordring at have en turnering klar til august, hvis 

sæsonen først afsluttes i juni/ juli. 

 

 

2. Ombrydning af rækkerne i sommerferien 

En anden løsning er at bryde turneringerne om ved sommerferien. Fordelen ved dette er, at 

holdene bliver matchet mere lige efter sommerferien. Det er typisk efter sommerpausen, at 

flest kampe aflyses. Det ville ligeledes give hold mulighed for at træde ind eller ud af 

turneringen ved sommerpausen - evt. rykke mellem 9 og 11 mands.  

 

Udfordringen ved at bryde rækkerne op i sommerferien er, at klubberne ikke kender efterårets 

kampplan før 1-1½ måned før starten på anden halvdel af sæsonen. Dette giver udfordringer 

for bl.a. Towers, der ikke kan booke stadion, før de har en kampplan. Klubberne vil ligeledes 

ikke kunne lave busaftaler for hele sæsonen. 

 

 

3. Tilpasning af turneringen 

Den tredje løsning, som vi vil præsentere er en tilpasset turneringsstruktur for de forskellige 

rækker. Vi har valgt kategorisere vores rækker i to grupper: 

 

● Elite-rækker, hvor turneringen er i højsædet: National Ligaen og Kvalifikations Ligaen 

● Bredde-rækker, hvor rekruttering er i højsæde: alle andre rækker 
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Elite-rækker 

 

Elite-rækker kører stort set uændret i forhold til i dag. For NL vurderes otte hold at være det 

antal hold der pt. magter opgaven. Vi foreslår derfor, at NL skæres ned til otte hold fra 2016.. 

 

KL spiller op mod NL og består ligeledes af otte hold fra 2016. 

 

 

Bredde-række 

 

DS og 2. division 

DS og 2. division betragtes som rækker, hvor der skal være fokus på rekruttering. Vi har ikke 

lagt os fast på, om man skal bryde disse rækker om i sommerferien, eller om vi skal stoppe 

turneringen i august, og spille stævner i september/ oktober. 

 

U19 

U19 betragtes ligeledes som en årgang, hvor der i alle rækker skal være fokus på 

rekruttering.  

 

Oprindeligt var planen at afslutte U19 rækkerne før sommeren, for at give luft til at fokusere 

på rekruttering i efteråret. Da U19 spillere for en stor del går på ungdomsuddannelser, hvor 
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der er eksamener i juni, forslås det, at der afvikles slutspil i august, så eksamener og slutspil 

ikke falder sammen.  

 

I september/ oktober afvikles der stævner (som for U12/ U14), hvor klubberne har rig 

mulighed for at spille med nye spillere. Tanken er, at de ældste spillere enten kan spille med 

på seniorholdet og på den måde blive integreret, eller de kan deltage med nye spillere i 

stævnerne. Det er tanken, at stævnerne skal være 18+ stævner (18+ betyder at senior-

spillere kan deltage).  

 

 

U16 

U16 skal spiller turneringen færdig inde sommerferien. Mange spillere i denne aldersklasse 

tager på efterskole, hvilket betyder mange hold mister spillere. Efter sommerferien skal der 

fortsættes med stævner, så nye spillere kan komme ind på holdene. Stævnerne bliver for U17, 

da vi ikke ønsker de yngste U19 spillere skal deltage i U18+stævnerne med seniorspillere. 

 

 

U12 og U14 

U14 og U12 fortsætter som hidtil med stævner året igennem 

 

 

 

 

 

National Try Out Day (tidl. Rookie Day)  
National Try Out Day afvikles primo september og vil være obligatorisk for alle klubber. Der 

afvikles ikke kampe i denne weekend, så det er planen at pålægge alle klubber at deltage i 

arrangement den pågældende dag på et helt fast tidspunkt. Ved at have et fast set up i 

samtlige klubber er det langt lettere at markedsføre nationalt. Med afviklingstidspunkt i 

september vil det være langt lettere at indgå samarbejde med de medier, der dækker NFL. 
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