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Referat flag udviklings møde den 7. Marts 2015 

 

Tilstede: 

 

Martin Rambusch Jakobsen, Copenhagen Tomahawks; Nicklas Ejlersen, Kalundborg Mustangs 

FFC; Tommy Nygaard Thomsen, Kfb Foxes; Kim Larsen, Herlev Rebels; Peter Stege Hansen, 

Copenhagen Barbarians; Andreas Meyer Juhlin, Copenhagen Barbarians; Bjarke Elling 

Jørgensen, Herlev Rebels; Dennis Jensen, Herlev Rebels; Kasper Brandt, Herlev Rebels; 

Anton Lunau, Copenhagen Tomahawks; Peter Svendsen, NyhavnFF; Jakob Andreassen, 

Nörrebronx Næbdyr; Daniel Barrera Madsen, Barbarians; Rasmus Meyer Mortensen, Rødovre 

Typhoons; Frederik Løchte Ermler, Allerød Armadillos; Niklas Dyrby Johansen, Allerød 

Armadillos; Marc Nyeland, DAFF, Lars Carlsen, DAFF. 

 

Det var kun øst hold som var repræsenteret, men et par deltager har tidligere spillet i vest. 

Derfor er det vigtigt at få vest klubbernes input på forslagene.  

 

Turnering: 

 Generelt 

o Mere fast forløb i forhold til hvornår der er kampe, måske således at det er hver 

anden weekend der er kamp. 

o Tidligere tilmelding til liga og dermed tidligere datoer for kampdage – ok at 

endelig kampprogram først kommer senere. 

o Husk at holde weekender fri til internationale stævner og rookie stævner. 

o Super Gamedays er gode – dog lidt en udfordring for nogen klubber at få to 

baner – her skal DAFF hjælpe ved at tale med kommunerne når de ikke 

samarbejder; det skal være en konkret sag før DAFF kan hjælpe. 

 FNL 

o Der ønskes ikke flere hold i FNL, men flere kampe – gerne at alle hold spiller 

indbyrdes tre gange. 

o For at give plads til flere kampe kan der åbnes op for søndags- og 

hverdagskampe. 

o Start sæsonen så tidligt som muligt – gerne midt i april. 

o I Vest ønskes der flere kampe mod ligeværdige modstandere og tanken var 

derfor, at der efter 2/3 af sæsonen er spillet, deles rækken i to og der spilles 

mod dem i ens egen halvdel (strength of schedule) 

o Der skal fortsat være playoff hvor vest og øst har lige mange pladser. 

o Rigtig godt med finalen i Fælledparken, meget bedre end at være vedhæng ved 

Mermaid Bowl. Rigtig godt det kun er finale og ikke ”Final Four”. Der må gerne 

være flere tribuner. Rigtig godt at det er i sammenhæng med et rookie stævne, 

men rookie stævnet i 2014 var dårligt og alt for dyrt – få det givet ud til en eller 

flere klubber. 

 Andre rækker 

o Afhold alle gamedays (eksl. FNL og FNL Kval) som stævner hvor der tildeles 

point i forhold til en liga stilling på baggrund af placering til stævnet. Holdene 

kan dermed deltage i de stævner de kan og vil, hvilket skal gøre det nemmere 

for nye hold, da de kan starte hele året.  

o Bøder/struktur/forening oprettelse osv. dræber lidt nogen af de nye hold og 

klubber – gør det nemt at komme i gang i stedet. Fx online oprettelse med 

ganske få informationer og ”klik” 
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Rekruttering: 

 Skole/ungdom 

o Enten enkelte klubber eller fælles afholdelse af summer camp for unge. En uge 

hvor de kan komme ud og spille flag football i summerferien, jf. sommerferie 

aktiviteter i kommunerne. 

o Det skal være muligt for klubber og skoler at låne en taske med udstyr af DAFF 

som indeholder bælter, bolde, kegler, fløjter og information materiale omkring 

hvordan kommer man i gang, hvor man kan træne uden for skolen, rookie 

stævner osv. 

o Aktiver forældre mens børnene spiller – skal de også spille flag måske? 

o Et par amerikanske fodbold klubber arbejder lidt på u10 flag 

o På sigt skal der udbydes rækker U10, U12, U14, U16 

o Tænk ikke på hvad du kan få i løn for at træne unge – men tænk at det er godt 

for sporten og godt for din egen klub med mange unge der dyrker flag football. 

 Rookie turnering 

o DAFF skal tage styring på datoer og give dem i udbud til klubberne – det er 

derefter klubbernes ansvar at sørge for at afholde dem. 

o Der vil være nogen formelle krav klubberne skal opfylde, og de kan også søge 

om tilskud til stævnerne. 

o Målet er at der skal være tre gange året: Super Bowl weekend, maj/juni (evt. 

Sammen med en super gameday) og i september. Dette betyder at det sagtens 

kan være flere steder i landet på samme tid. 

o DAFF skal sikre tydelig kommunikation på hjemmesiden og oprettelse af event 

på Facebook og andre sociale medier der er relevante. 

o Der skal sendes info ud til alle skoler i nær området – klubbernes ansvar. 

o Producer plakat som kan hænges op på skoler og uddannelsesinstitutioner – 

DAFF ansvar at fremstille, klubbernes ansvar at hænge dem op. 

o Få aftale med ”gul-klud” om at skrive om det på deres hjemmeside og Facebook 

side – DAFFs ansvar. 

o Deltager et hold tre stævner i træk er der rabat. 

o Det skal være meget billigt at deltage – 100-400 kr for et hold 

o Man kan købe en udstyrspakke med (måske 500 kr) bælte, bolde – måske t-

shirts 

o FNL klubber SKAL møde op med minimum 2 personer på dagen for at hjælpe 

o Der skal være ”ambassadører” som rookie holdene kan tage kontakt til når de 

har spørgsmål – informationer om ambassadørerne skal findes på daff.dk med 

mere – alle FNL klubber skal have mindst en ambassadør. 

 ”Sund” klub 

o Det er vigtig at have fokus på at beholde tidligere spiller i sporten – vi har brug 

for de ekstra hænder og deres viden og erfaring. 

o Bedre kommunikation mellem Amerikansk fodbold og flag football klubber, i 

forhold til at tidligere spiller fra AM kan forsætte i sporten ved at spille flag. Der 

kan også være flere AM spiller der kan lære teknik (WR) og de store drenge kan 

komme ud og få lidt fart i benene og mærke en bold. 

 Økonomi 

o Søg om sponsorat til klub udvikling eller undervisning på skoler og unge - 

Kalundborg Mustangs har haft stor succes med dette. 

o Kommunerne har støtte kroner til sommer aktiviteter – søg dem! 

o Københavns kommune har Samarbejdspuljen som er til foreninger som laver 

skolesamarbejde og det skulle være en ret overkommelig opgave at få støtte 

 DAFF 

o Ved oprettelse af ny forening hos DAFF skal det en mulighed for at medkøbe 

start pakke med 10 bælter, 2 bolde, kegler – i denne pakke er der naturligvis 

også en masse information omkring afholdelse af træning, turnerings katelog 

skrevet nemt, info om træner uddannelser, kontakt til den lokale kommune 

omkring baner osv. 
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o Video promotion af sporten som kan vises forskellige steder. 

o Banner (Megastor) som kan hænges op ved Super-gamedays og stævner som 

skaber opmærksomhed således at forbipasserende kan se hvem vi er og hvad 

der sker. 

o Krav til AM klubber om at have ungdoms flag football? 

o Det skal være meget nemmere at oprette sig som forening og medlem af DAFF. 

Det må være muligt på daff.dk at have en formular som spørg om det 

nødvendige for at oprette en forening. Ved afslutning af dette sendes 

information automatisk til den rette kommune og dermed skal der ikke gøres 

andet. 

 

 

Krav-matrix: 

 2015 

o FNL: Head Ref. skal have dommer trøje på (Zebra), resten af dommercrew skal 

have ensfarvet t-shirt som ikke er med klub logo. 

o Alle klubber der har spillet i mere end 2 år skal gennemføre minimum et skole 

besøg om året. 

o Før første gameday skal alle hold sende info til Louise omkring, klub kontakt 

info, nøgle personer, træning, hjemmeside/facebook side, beskrivelse af 

klubben, samt kontakt info på ambassadør som nye kan ringe til og høre om 

sporten, måske hjælp til at starte klub. Alle FNL hold skal sende holdbilledet – 

kan dog tages på den første super-gameday – DAFF skal anvise fotograf. 

o Minimum 50 % af spillerne har dommerlicens 

o FNL kampe: Alle dommer har licens, minimum en med elite licens 

o FNL hold skal stille med minimum 2 mand til hvert rookie stævne 

 2016 

o FNL: Alle dommere har dommer trøje på (Zebra) 

o Alle klubber der har spillet i mere end 2 år skal gennemføre minimum to skole 

besøg om året. 

o Minimum 50 % af alle klubbernes spillere har dommerlicens. 

o FNL hold skal stille med minimum 4 mand til hvert rookie stævne 

 2017 

o Minimum 60 % af alle klubbernes spillere har dommerlicens 

o 20 senior licenser kræver der også er ungdomstræning 

 2018 

o Minimum 70 % af alle klubbernes spillere har dommerlicens 

o FNL kampe: Alle dommer har licens, minimum to med elite licens  

 2019 

o Minimum 80 % af alle klubbernes spillere har dommerlicens 

 2020 

o Minimum 90 % af alle klubbernes spillere har dommerlicens 

o Alle hold i FNL har hjemmebane med to baner 

 

Evaluering: 

 Super godt møde 

 Yes – to gange om året 

 Gruppe arbejde var rigtig godt 

 Suppler med mindre møder på hverdagsaften hvor et par udvalgte klubber mødes for 

at drøfte specifikt emne – Erfa-grupper. Vigtigt DAFF tager styring og deltager på disse 

møder 

 Krav om at alle FNL stiller op til Udviklingsmøder 

Måske suppler med lille info møde før formandskongressen 
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