
  
    

 

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af:   Side 1 af 8 

Danmarks Idrætsforbund, International Federation of American Football, International Cheer Union og European Cheer Union. 

 
DAFF: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby, Denmark, P: +45 7026 2316, @: daff@daff.dk - www.daff.dk  

 

DAFF Formandskongres forår 2015 

Amerikansk fodbold – 21. februar 2015 

Deltagere: 

Klub Fornavn Efternavn Hverv 

Afc Holstebro dragons  Jens Rudbeck  Formand  

Copenhagen Towers Tobias  Trige Bestyrelsesmedlem 

Esbjerg Hurricanes Michael Knudsen Bestyrelsesmedlem 

Esbjerg Hurricanes Kasper Mathiasen Formand 

Holbæk Red Devils Betina Trampedach Formand 

Holbæk Red Devils Linda Trampedach Sekretær 

Middelfart Stingers AFC Michael Lenius Kassere 

Odense Swans Per Böhm Formand + Træner 

Odense Thrashers Sofus Heeschen Sportschef 

Odense Thrashers Stefan Jakobsen Formand 

Skanderborg Mad Dashers AFC Tommas Møgelbjerg Formand 

Skanderborg Mad Dashers AFC Nicolas Rydén Pedersen Næst formand 

Slagelse AFC Michael  Lindegaard Udstyrsansvarlig 

Slagelse AFC Niels Erik  Pedersen Næstformand 

Triangle Razorbacks Thomas Christiansen Formand 

Aarhus Tigers Mette Olesen Næstformand 
 

DAFF Fornavn Efternavn Hverv 

DAFF Jens  Lind Bestyrelsesmedlem 

DAFF Lars Carlsen Sportschef 

DAFF Nicolai Blom Administrationschef 
 

Referat 

Rookie Day 

Rookie Day blev i år gennemført i Super Bowl weekenden efter ønske fra klubberne på 

formandskongressen i november 2014. Der var små 200 personer tilmeldt gennem den fælles 

tilmelding. DAFF har bedt klubberne melde tilbage med deres erfaringer/ oplevelser samt 

deltagerantal, men kun 19 ud af 35 har meldt tilbage.  

 

Tidspunkt 

Der er lidt forskellige holdninger til tidspunktet for afviklingen af Rookie Day. Flere klubber 

laver egne rookie-arrangementer i starten af april samt resten af sæsonen, da de oplever, at 

folk ikke møder op i februar, hvor det er koldt, og vejret kan være dårligt. Der er dog ingen 

tvivl om, at Super Bowl giver en stor mediemæssig opmærksomhed på amerikansk fodbold. 

Rigtig mange medier har pga. Super Bowl opmærksomhed på amerikansk fodbold i den 

weekend og dukker derfor op til klubbernes Rookie Days. 

Der er enighed om, at Rookie Day fremadrettet skal ses som et fælles markedsføringstiltag, 

der skal afvikles Super Bowl weekenden – rekruttering af spillere er sekundært.  
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Markedsføringsmateriale 

Klubber spørger ind til det materiale, som DAFF har lavet. Materialet er lagt op i 

markedsføringsgruppen på Facebook, men der er mange klubber, der ikke kender gruppe og 

ikke har set materialet. Der er behov for, at DAFFs Facebookgrupper kommunikeres ud. 

Facebook-materialet har fungeret bedst og er blevet brugt af flest klubber. Videoen er 

ligeledes brugt og delt af mange klubber – det er godt, at det er Claus Elming, der speaker på 

den, da folk kender ham. De klubber, der har brugt DAFFs elektroniske materiale, har generelt 

haft god succes ved Rookie Day. 

 

Klubberne har typisk lavet deres egen plakater og flyers, DAFFs materiale til trykning er ikke 

blevet brugt af ret mange.  

 

Der er ønske om følgende materiale: 

 

- Skabelon til pressemeddelelse(r) (inkl. standard for skrifttype mv.) 

- Skabelon til Velkomst/ informationsbrev til spillere, der deltager 

- Skabelon til Velkomst/ informationsbrev til forældre til ungdomsmedlemmer, der 

deltager 

- Oversigt over byer – evt. landkort med markedede byer 

Der er enighed om, at DAFF udelukkende skal levere elektronisk materiale til Facebook mv. 

Klubberne bruger ikke materialet til trykning – eller de laver deres eget. Hvis DAFF skal levere 

materiale til trykning, skal det være i et format, hvor klubberne selv kan rette i det. 

 

 

Tilmelding 

Tiden er kørt fra en central fælles tilmelding, målgruppen for Rookie Day bruger Facebook via 

deres mobil, så det er alt for besværlig at tilmelde sig via hjemmesiden. Tilmeldingen på 

hjemmesiden krævede alt for mange oplysninger, og man skulle et stykke ind i tilmeldingen, 

før end man kunne se, hvor der var arrangementer. 

 

Det besluttes, at der skal være lokale tilmeldinger via Facebook, da det ikke har fungeret med 

den centrale DAFF tilmelding, og det ikke vurderes at dette er det rigtige. DAFF skal sikre, at 

arrangementerne samles og interesserede kan få et hurtigt overblik over arrangementerne, 

men brugerne skal herefter ledes over på klubbernes arrangementer på Facebook. 

 

 

Eksponering på TV 

Der var ønske om mere eksponering på TV og DAFF.dk. TV3 havde lovet at de ville eksponere 

Rookie Day, men trods gentagende henvendelser fra DAFF skete der intet. 

 

Personlig kontakt/ opfølgning 

Holstebro har haft 20 spillere ude, og 11 har meldt sig ind i klubben. Alle deltagere har efter 

Rookie Day fået et besøg af klubbens amerikanske træner, hvor de her er blevet inviteret ind 

til en træning efterfølgende.  

 

Det er primært venner til spillere, der har deltaget i Rookie Day. 
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DAFF Challenge 

Der efterspørges alternative rekrutteringsarrangementer til Rookie Day, og der er ligeledes et 

ønske om en mere vedvarende eksponering. Rookie Day kan godt sende det signal, at man 

kun kan starte til amerikansk fodbold ifm. Rookie Day. 

 

Frederikssund Oaks har medio januar 2015 gennemført Oaks Challenge, hvor 70 personer 

deltog, hvilket var en del flere end ved klubbens Rookie Day. Konceptet var at folk kunne 

udfordre (challenge) hinanden på Facebook til at deltage i arrangementet. Mange spillere 

benyttede lejligheden til at udfordre venner og bekendte. Det var dog også muligt for folk 

uden tilknytning til klubben, at udfordre deres venner. Ved arrangementet skulle deltagerne 

gennemføre fem stationer, og dem der gennemførte alle fem stationer fik et armbånd som 

bevis på, at de havde gennemført Oaks Challenge. 

 

Oaks Challenge ligger i fuldt i tråd med de nyeste oplysninger, som DAFF fik på den Nordiske 

konference i Sverige i efteråret. Unge vil rigtigt gerne kunne udfordre hinanden på de sociale 

medier, så vil de gerne have et synligt bevis på, at de gennemførte udfordringen, og de vil 

gerne kunne dele det på de sociale medier. 

 

Det er stor enighed om, at Oaks Challenge er et rigtig godt koncept, som DAFF gerne må 

kopiere. DAFF skal ud fra Oaks’ materiale udarbejde et koncept. DAFF skal ligeledes udarbejde 

grafisk materiale til bl.a. Facebook. DAFF skal ligeledes indkøbe silicone armbånd, som 

klubberne kan bestille/ købe, når de afholder et arrangement. Klubberne kan afvikle 

konceptet, når det passer dem, DAFF skal dele alle arrangementer på sin Facebook – evt. 

have en oversigt med arrangementerne. 

 

Der skal laves et fælles hashtag for DAFF Challenge, så deltagerne kan lægge deres billede op 

på Facebook/ Twitter/ Instagram mv.  

 

 

Facebook 

Der er ønske om en fælles Facebook-gruppe for klubberne – primært formænd og 

bestyrelsesmedlemmer. 

DAFF har følgende Facebook grupper: 

- Markedsføring: https://www.facebook.com/groups/677590902358041/  

- U12/ U14: https://www.facebook.com/groups/480755261997893/  

- U16: https://www.facebook.com/groups/469627783142796/  

Klubberne efterspørger: 

 

- Fælles DAFF koordineret Rookie Camps 

- Klubberne mangler tidsmæssige ressourcer til at tage rundt og besøge skoler, kunne 

DAFF evt. koordinere det, så andre klubber kan låne/ leje de amerikanske trænere og 

spillere, der er i landet. Det giver noget andet, hvis det er en amerikanere, der kommer 

ud til skolerne. (de normale DAFF arrangerede) – typisk har spillere og trænerne også 

bedre tid, da de ikke har arbejde. 

- DAFF vil arbejde videre med denne idé, og vender tilbage til klubberne i løbet af april 

2015 vedrørende dette. 

 

 

 

 

mailto:daff@daff.dk
http://www.daff.dk/
https://www.facebook.com/groups/677590902358041/
https://www.facebook.com/groups/480755261997893/
https://www.facebook.com/groups/469627783142796/


  
    

 

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af:   Side 4 af 8 

Danmarks Idrætsforbund, International Federation of American Football, International Cheer Union og European Cheer Union. 

 
DAFF: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby, Denmark, P: +45 7026 2316, @: daff@daff.dk - www.daff.dk  

 

Lederkurser 

 

Interessante kurser 

 

Se DIF bestyrelses e-learning her: http://dif.itai.dk/course/index.php?categoryid=6  

 

Prioritering: 

 

1. 

Medlemssucces – rekruttering og fastholdelse 

De frivillige i fokus 

 

2. 

Sponsorer – hvordan? 

 

3. 

Klubbens årsplan – drift og styring 

Kasserens opgaver og funktioner 

 

4. 

Lederrekruttering – flere gør mindre 

Bliv synlig – i og udenfor klubben 

Projekter – fra idé til handling 

Fremtidens forening 

Dit personloge og strategiske netværk 

Konflikthåndtering 

 

 

Priser 

Den generelle holdning er, at prisen for et aftenkursus maksimalt skal være 500 – 1.000 kr. 

pr. person.  

 

En stor udfordring er de tidsmæssige ressourcer, da bestyrelsesmedlemmerne har mange 

andre opgaver. Kurserne skal derfor kunne afvikles på én dag. 

 

Der er sandsynligvis en masse ressourcer i klubberne, der ville kunne afvikle kurser. Hvis 

DAFF kan inddrage disse personer som undervisere, kan prisen holdes nede. 

 

 

Tidspunkter 

Kurserne skal ligge uden for alm. arbejdstid (aften/ weekend). Det er ikke afgørende, om 

kurserne afvikles i eller udenfor sæsonen – dog skal december og sommerferien undgås. 

 

 

Sted 

Kurserne skal holdes regionalt, så transporttiden er mindst mulig. Kunne kurserne afvikles i 

den enkelte klub vil det være det bedste, da man så vil kunne tilpasse kurset ud fra klubbens 

virkelighed. 

 

 

Ønsker til årlige DAFF kurser: 

- Introkursus/ -dag for nye bestyrelsesmedlemmer, hvor de generelle deadlines, 

arbejdsområdet mv. gennemgås, og hvor nye bestyrelsesmedlemmer møder hinanden 

og DAFFs ansatte og bestyrelser. 
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Andet 

Triangle Razorbacks er ved at gennemfør en Mønsterklub-analyse gennem Elite Vejle. 

Konceptet er, at klubben analyseres, så den på alle områder får et billede af, hvad den er god 

til, og hvor den kan forbedre sig. Kurset gennemføres af Sportshouse.  

 

Det er vigtigt, at bestyrelsen får uddelegeret opgaverne til personer uden for bestyrelsen. I 

rigtig mange bestyrelser går det ud på at drive klubben fra opgave til opgave, der er intet 

fokus på at lave en langtidsplanlægning. Det ville være ønskværdigt, hvis alle klubber have 

f.eks. femårsplaner, der angiver, hvor klubben ønsker at være om fem år, og hvordan den 

kommer derhen.  

 

Det er vigtigt, at klubberne har en frivillighedsansvarlig. 

 

DAFF arbejder videre på Lederuddannelser, og vil komme med datoer og kurser for 2015 

senest 1. maj 2015. 

 

DAFF vil ligeledes arbejde videre på en idé vedrørende Erfa-grupper der samles regionalt nogle 

gange om året, med deltagelse fra DAFF. Mere om dette følgere ligeledes isenest 1. maj 2015. 

 

 

 

Medlemstal 

Kun 10 klubber har meldt tilbage med deres målsætninger. Der bliver spurgt til, om det er et 

indtryk for, at der kun er 10 engagerede klubber i DAFF? 

 

På baggrund af de 10 klubbers input, har det ikke været muligt at lave en samlet oversigt over 

klubbernes forventninger til medlemstal frem til 2020. Der er derfor fra DAFFs side udarbejdet 

en oversigt over de forventede medlemstal fordelt på aldersgrupper og pr. år frem til 2020, 

hvis vi skal være nå 5.000 aktive medlemmer i 2020. 

 

 

Er tallene realistiske? 

Tallene virker optimistiske, og der er brug for at de finpudses på år og aldersgrupper. 

 

Klubberne oplever, at det er lettest at rekruttere på U12 og U14. Klubberne oplever, at det er 

svære at rekruttere U16 og U19 spillere – der ligger ligeledes en opgave i at fastholde spillere 

i disse to aldersgrupper, da de ofte har mange andre tilbud.  

 

 

Hvad virker? 

Kontinuerlig fokus på ungdomsarbejde 

Aarhus Tigers oplever, at de i år for første gang har mange U19 spillere. Dette skyldes, at 

klubbens gennem en del år har haft kontinuerligt fokus på U12 og U14. De spillere, der var 

U12/ U14 spillere, da klubben begyndte at sætte fokus på U12/ U14, er nu rykket op til U19, 

og er den primære grund til, at der er mange spillere. Klubben oplever helt tydeligt, at det 

kontinuerlige arbejde bære frugt. Det er vigtigt, at der er fuld fokus hvert år, det kan få store 

konsekvenser, hvis man bare misser ét år.   

 

Triangle Razorbacks har oplevet, at det er lagt mere overkommelig at starte U12/ U14, end de 

havde forventet. Spillerne tager venner med, så klubben har oplevet stor vækst i disse 

aldersgrupper bare ved at sætte fokus på aldersgruppen. 

 

Triangle Razorbacks har lavet en ambassadør-model: hvor én spiller få gratis kontingent, hvis 

han/ hun får tre kammerater til at melde sig ind i klubben. Dette motiverer spillere til at tage 

kammerater med. 
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Skolebesøg 

Det er vigtigt, at eleverne ved skolebesøg får en folder med hjem til deres forældre, hvis 

skolebesøg skal have effekt. Spillerne får ikke videregivet informationer, hvis de ikke får en 

folder med hjem til deres forældre. Spiller bliver ligeledes mindet om amerikansk fodbold, når 

de får noget med hjem. Triangle Razorbacks har en fin folder, der vil kunne bruges som 

skabelon til en DAFF skolefolder. 

 

I den nye skolereform er der lagt op til et langt tættere samarbejde mellem foreningerne og 

skolerne, så det bør være muligt for klubberne at lave aftaler med skolerne. 

 

Aarhus Tigers fortæller, at de ikke har haft megen succes med skolesamarbejder, idet de ikke 

har givet ret meget rekruttering – det har sommerferieaktiviteter derimod. 

 

 

Sommerferieaktiviteter 

Sommerferieaktiviteter er en god måde at rekruttere nye spillere. Aarhus Tigers kan mærke, 

at det år de ikke gennemførte sommerferieaktiviteter, fik de færre nye ungdomsspillere. 

 

 

Hawks skoleturnering 

Klubberne vil gerne have en beskrivelse af, hvorledes Hawks gennemføre/ afvikler deres 

gymnasieturnering. 

 

 

Synlighed 

Godt med den synlighed som aftale med Gul Klud giver. Det er godt, at der kommer fokus på 

dansk amerikansk fodbold også. 

 

Klubberne vil gerne have film om football, der kan deles på de sociale medier. Filmene skal 

være målrettet mod de forskellige aldersgruppe – filmene må gerne vise, at amerikansk 

fodbold er langt mere end det, der foregår på banen. 

 

DAFF er i gang med en hjemmeside rettet mod nye spillere og deres forældre.  

 

 

Forældredag 

Slagelse har med stor succes afholdt en forældredag, hvor forældrene inviteres til en 

forældredag i foreningen ifm. en træning. Her fortæller klubben om amerikansk fodbold og 

forældrene kan se, hvad amerikansk fodbold er. Her er det også muligt at forældrene kan stille 

spørgsmål og få afkræftet en masse myter. 

 

 

Klubberne savner: 

 Intropakke til introduktion af flag football til skolerne, der består af bolde, flag og 

informationsmateriale. Der efterspørges en fælles kampagne fra DAFFs side, så alle 

klubber bliver opfordret til at deltage/ gøre en indsats på dette område.  

 Aarhus Tigers har gennem snart 15 år afviklet et årligt flag footballstævne for 7.-8. kl. 

(op til 32 hold), men det er klubbens erfaring, at ingen eller ganske få spillere starter 

til amerikansk fodbold pga. flag footballstævnet. Rekruttering virker bedre gennem 

sommerferieaktiviteter. 
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 Træneruddannelse for U12 og U14 trænere. Fokus skal for disse årgange være på lege 

– og ikke ret meget på amerikansk fodbold. Det er svært at finde plads i kalenderen til 

en U12/ U14 træneruddannelse inden sæsonstart, men det vurderes, at uddannelsen 

godt kan udbydes i sæsonen – der arbejdes med en uddannelse på én dag.  

 

 

Kravsmatrix 

Det er fint, at der stilles krav på andre forhold end det sportslige – der må også godt indføres 

krav til dommere. Det er meget vigtigt, at DAFF understøtter kravene, så klubberne får hjælp 

til at opfylde kravene. Klubberne vil gerne opfylde kravene, men de har brug for hjælp fra 

DAFF til at gøre det. Der bliver talt om, om der kunne udarbejdes individuelle krav for de 

enkelte klubber ud fra bl.a. dens demografi.  

 

For NL virker kravene ikke afskrækkende, men det vil nok betyde, at NL skal holdes på otte 

hold. NL klubberne skal være de gode forbilleder. Det kunne være godt, hvis DAFF kan hjælpe 

med at formidle de gode eksempler fra de klubber, der har haft succes med at opfylde 

kravene (dele af kravene). 

 

For de andre rækker virker kravene ambitiøse, men ikke urealistiske.  

 

Kravene må ikke blive ufravigelige, der skal være mulighed for dispensation. Kravene må ikke 

blive en lov, men skal mere fungere som en rettesnor. Der skal være plads til de små klubber, 

der kun har seniorhold, men det er fint med krav til holdene i de højeste rækker. Det skal 

være muligt for nye klubber at starte op, så der skal måske være en indkøringsperiode for nye 

klubber. 

 

Klubberne ser gerne, at kravene opfyldes via gulerod – fremfor pisk! Der kunne indføres en 

bonusordning, hvor klubberne belønnes for at opfylde kravene – fremfor at straffe klubber, der 

ikke opfylder kravene. 

 

Triangle Razorbacks har oplevet, at der er stor opbakning blandt forældrene til at hjælpe til 

omkring mange af de opgaver der er beskrevet i DAFFs karv-matrix.  

 

Der ligger en stor ressource gemt i forældregruppen – jo yngre spillerne er, jo mere vil deres 

forælde typisk hjælpe til. Klubben kan godt finde frivillige til NL kampene, de har dog sværere 

ved at finde frivillige til deres kampe på Kirkebakken. Klubben har lavet en hjælpematrix, hvor 

der klart er beskrevet, hvilke opgaver der skal løses, og hvornår og hvordan de skal løses. 

Endnu en årsag til at fokuserer på rekruttering af U12 og U14. 

 

 

 

Værdier 

Klubberne vil gerne lave fremtidsplaner og fastlægge deres værdier, men de føler, at de 

mangler kompetencerne/ værktøjer til at gøre det. Klubberne vil gerne have hjælp af DAFF til 

dette arbejde/ proces. 

 

Det er et ønske fra klubberne, at DAFF evt. kunne hjælpe til at få nedskrevet det, som klubben 

kommer frem til i bl.a. DAFF U12/ U14 Start. 

 

DAFF ønsker at sætte tanker i gang hos klubberne ved at spørger ind til klubbernes værdier/ 

målsætninger. Det er vigtigt, at klubberne får defineret deres grundlæggende værdier, som 

målsætninger og handleplaner skal udarbejdes ud fra. Værdier, målsætninger og handleplaner 

skal være med til at sikre den røde tråd i klubbernes arbejde. 
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DAFFs værdier og målsætninger er beskrevet i DAFF2020. 

 

Der kunne evt. indføres op- og nedrykningssamtaler med de klubber, der rykker op og ned. 

 

DAFF vil arbejde videre med dette, f.eks. i forbindelse med føromtalte Erfa-grupper og møder. 

 

 

 

Evaluering 

 

Hvad har dagen givet jer? 

Det er godt, at der kommer input fra andre klubber, og der er sparing fra andre klubber. 

 

Det virker til, at alle klubber og DAFF gerne vil samme vej - og det virker til, at der er en plan 

for, hvor vi vil hen. 

 

Der har været en rigtigt god toner, hvor alle har haft fokus på udvikling af sporten. 

 

Der har været en god struktur for mødet. 

 

Det var godt, at der var rum/ tid til at komme ud med sine tanker ideer – ift. sidste møde, 

hvor der var meget information fra DAFF/ oplægsholderne (Täby Flyers). 

 

 

Hvad var ikke godt? 

Kunne der have været en personlig telefonisk kontakt til de klubber, der ikke har indsendt 

materiale og tilmeldt sig mødet? 

 

 

Hvad skal vi gøre for at få flere med? 

Det er ærgerligt, at der ikke er flere! 

 

Kunne det være en mulighed at lave formandskongresserne regionalt opdelt Øst og Vest? Der 

er både fordel og ulemper ved at opdele kongresserne Øst og Vest – klubberne slipper for at 

køre langt, men der kan komme to helt forskellige resultater fra de to kongresser, hvor det 

efterfølgende kan være svært at opnå fælles enighed. 

 

Der spørges ind til, om formandskongresserne kan gøres obligatoriske.  

 

Generelt tidligere udmelding af datoen – eller annoncere datoen for næste formandskongres 

som afslutning på en formandskongres 

 

Det spørges ind til, om DAFFs kalender kan eksporteres til andre kalendere, så klubberne let 

kan hente den over i deres egen kalender. 

 

 

 

Eventuelt 

 

Sponsormateriale 

Klubberne efterspørger kort vejledning til, hvordan de skal angribe/ håndtere sponsorer. 

 

 

Nyheder på DAFF 

Der skal altid stå, hvem der er ansvarlig/ hvem spørgsmål kan rettes til, når der lægges en 

nyhed på DAFF.dk 
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