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Forord 
 
Formålet med dette dokument er at skabe gennemsigtighed og åbenhed for 

alle interessenter i Dansk Amerikansk Fodbold Forbund om Forbundets 

kerneopgaver og målsætninger.  

 

Dokumentet skal i perioden frem til 2020, eller ved indfrielsen af alle 

fremsatte målsætninger, fungere som overordnet styringsredskab for 

Forbundets medarbejdere. Ligeledes er det hensigten, at dokumentet skal 

sikre en kontinuerlighed i Forbundet upåagtet af en løbende udskiftning i 

Forbundets bestyrelse. 

 

Brøndby den 22. november 2013. 
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Mission 
  

 
DAFF skal fremme kendskabet til amerikansk fodbold, flag 

football og cheerleading, og gøre det muligt for Forbundets 

medlemsforeninger og deres medlemmer, at udvikle sig 

igennem Forbundets aktiviteter med sporten i centrum. 
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Vision 
 
DAFF vil være et åbent, moderne og professionelt 

specialforbund. 

 

DAFF vil gennem Forbundets idrætsgrene skabe positive 

oplevelser for deltagere og tilskuere, på både nationalt og 

internationalt plan. 

 

DAFF skal have realiseret alle målsætninger under de otte 

kerneopgaver inden udgangen af år 2020. 
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Kerneopgaver 
 
For at realisere Forbundets Vision, er otte kerneopgaver blevet identificeret 

på baggrund af en funktionsanalyse. Forbundet vil frem til år 2020 arbejde 

med otte udvalgte kerneopgaver mhp. at realisere Forbundets vision. 

 

Det må forventes, at indsatsen på hver kerneopgave vil variere ift. tid og 

effekt. Der kan således ikke forventes en lige indsats under hver 

kerneopgave, men, at alle målsætninger er realiseret ultimo år 2020.  

 

De otte kerneopgaver er nærmere beskrevet på de følgende sider. 

 

 

 

Dansk&
Amerikansk&
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Forbund&
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Organisation 
 
Definition og formål 

Kerneopgaven Organisation favner Forbundets professionalisering indenfor 

de aktiviteter Forbundet udbyder. Med professionalisering forstås, at 

opgaver drevet af Forbundet planlægges udført af fastansatte og 

kompetente medarbejdere, med mulighed for at supplere med frivillige 

kræfter når dette ses hensigtsmæssigt for den samlede opgaveløsning.  

 

Med henblik på, at fortsætte den udvikling Forbundet har gennemgået de 

sidste 4 år, samt yderligere at konsolidere Forbundets samlede udvikling, 

satses der primært på en struktur med fastansatte medarbejdere til 

varetagelse af Forbundets kerneopgaver. 

 

Fordelingen af opgaver mellem Forbundets afdelinger sker jf. Appendix IIII 

 

Vilkår 

Ansvaret for kerneopgaven Organisation påhviler den til enhver tid 

siddende bestyrelse, i tæt samarbejde med afdelingslederen fra 

henholdsvis Administrations- og kommunikationsafdelingen samt Sports- 

og udviklingsafdelingen, indtil en organisation jf. Appendix II kan og er 

realiseret. 

 

Forbundet holder til i Idrættens Hus, Brøndby. Her fastholdes Sekretariatet. 

Medarbejdere i Forbundet ansættes på markedsmæssige vilkår. Ethvert 

ansættelsesforhold defineres og initieres af bestyrelsen, i tæt samarbejde 

med afdelingslederen fra henholdsvis Administrations- og 

kommunikationsafdelingen samt Sports- og udviklingsafdelingen, og det 

tilstræbes altid at basere ansættelserne på ordninger understøttet af DIF, 

hvor det er muligt. 

 

Forbundets organisation tegnes i dag jf. Appendix III. Dette ses, grundet 

Forbundets økonomiske forpligtigelser og nuværende medarbejderes 

spidskompetencer, ændret til en struktur jf. Appendix I, og ved økonomisk 

råderum til Appendix II.  

 

Alle medarbejdere skal varetage klart definerede roller jf. gældende 

organisationsskema. 
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Bestyrelsesformanden varetager rollen som overordnet ansvarlig for den 

samlede medarbejderstab i Forbundet. Ved realiseringen af en struktur jf. 

Appendix II frafalder dette. 

 

Kriterier 

Følgende målsætninger for Organisation er fastlagt, i prioriteret 

rækkefølge, frem til 2020: 

 

1. Forbundet implementerer en organisation for medarbejderstaben jf. 

Appendix I. Dette afsluttes medio 2013. 

2. Forbundets medarbejdere gennemfører en opgave- og funktionsanalyse, 

mhp. at fastlægge opgavefordelingen mellem Forbundets afdelinger og 

medarbejdere. Dette ses gennemført, sammenhængende med et oplæg 

til opgavefordeling, medio 2013. 

3. Forbundets udviklingskonsulenter skal kunne dække hver aktivitet 

Forbundet udbyder tilfredsstillende. 

4. Bogholderifunktionen skal håndteres internt i Forbundet. Når muligt, 

skal økonomifunktion i Administrations- og kommunikationsafdelingen 

oprettes og besættes. Stillingen kan være deltid. 

5. Ingen medarbejdere kan bestride mere end en fuldtidsfunktion jf. 

gældende organisationsdiagram. Timebetalt instruktørvirke, udover 

funktionsbeskrivelsen, er ikke gældende for ovenstående.  

 
Senest år 2020 skal Forbundet have opbygget en organisation jf. Appendix 
II.  
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Uddannelse 
 
Definition og formål 

Kerneopgaven Uddannelse dækker over alle de uddannelser Forbundet skal 

udbyde mhp. at realisere Forbundets vision senest i år 2020. Uddannelse 

favner både de uddannelser Forbundet selv tilrettelægger og afholder, samt 

de uddannelser Forbundet henter hos andre samarbejdspartnere. 

Uddannelserne skal ligeligt understøtte mennesker involveret i den 

praktiske gennemførelse af Forbundets aktiviteter og mennesker involveret 

i organisatorisk arbejde i Forbundets aktiviteter. Fremadrettet er det 

målsætningen, at alle opgaver som udføres i klubberne skal understøttes af 

et uddannelsestilbud fra Forbundet. Forbundet skal foruden uddannelse, 

kunne tilbyde/ anbefale klubberne minimum én løsning indenfor de 

produkter, der er gennemgående for alle klubber - så som 

administrationssystem, hjemmesideprogram, medieplatform osv. Der skal 

undervises/ instrueres i dette system på forbundets leder- og 

bestyrelsesuddannelser. 

 

Alle kerneopgaver er naturligvis internt afhængige af hinanden, men 

kerneopgaverne Uddannelse, Talentudvikling og Landshold hænger især 

stærkt sammen, da flere af de personer som underviser på Forbundets 

uddannelser samtidig, bidrager til gennemførelsen af landsholdsaktiviteter. 

 
Vilkår 

Ansvaret for udviklingen, gennemførelsen og evalueringen af Forbundets 

uddannelser, rettet mod de sportslige roller i Forbundets tre aktiviteter, er 

placeret ved Sports- og udviklingsafdelingen. Ansvaret for udviklingen, 

gennemførelsen og evalueringen af Forbundets uddannelser, rettet mod de 

organisatoriske roller i Forbundets tre aktiviteter, er placeret ved 

Administrations- og kommunikationsafdelingen. Hvor det findes egnet, kan 

uddannelsestilbud fra eksterne samarbejdspartnere udbydes som 

grundmodul. Et forbundsudviklet specialiseringsmodul vil efterfølgende 

blive udbudt. Det forventes, at forbundet skal kunne rådgive og støtte 

forbundets medlemsforeninger i at opnå økonomisk støtte fra lokale 

offentlige instanser.  
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Kriterier 

Følgende målsætninger for Uddannelse er fastlagt frem til 2020: 

 

 
Amerikansk fodbold: 

1. Ultimo år 2016 skal Forbundet kunne tilbyde træner-, positionstræner- 

og medic uddannelse. 

 

Flag football: 

1. Ultimo år 2014 skal Forbundet kunne tilbyde træneruddannelser. 

 

Cheerleading: 

1. Ultimo år 2014 skal Forbundet kunne tilbyde en dommeruddannelse. 

2. Ultimo år 2014 skal Forbundet også kunne tilbyde niveau 2 – 

træneruddannelse. 

 

Dommere: 

1. Ultimo år 2014 skal der kunne udbydes både basis og elite dommer 

kursus for flag. 

2. I 2015 skal det fremgå af Turneringsregulativet hvilken licens dommeren 

skal råde over, for at kunne dømme den pågældende række/kamp. 

3. Senest i 2018 skal Forbundet råde over 20 dommere med Elitelicens. 

4. Senest i 2020 skal Forbundet råde over 10 dommere med international 

Licens. 

 

Fælles: 

1. Ultimo år 2015 skal Forbundet kunne tilbyde uddannelse i 

bestyrelsesarbejde, driftsopgaver og lederudvikling.  

2. Tilrettelæggelsen af Forbundets uddannelser skal ske således, at 

kursisten ved uddannelsens afslutning kan optages på DIFs 

Diplomuddannelser. 

3. Forbundets træneruddannelser skal tilrettelægges således, at et 

selvbetalt praktikforløb under landsholdsaktiviteter, er tænkt ind i 

uddannelsesforløbet.  

4. Forbundet søger at uddanne en bred instruktør pulje. 

5. Både Administrations- og Sportsafdelingen udarbejder detaljerede 

målsætninger for den årlige deltagelse på forbundets uddannelser. 
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6. Implementering af DIFs bestyrelsesuddannelse for DAFFs bestyrelse, og 

udrulning af DIFs e-learning uddannelse om bestyrelsesarbejde i mindst 

5 pct. af DAFFs medlemsforeninger i 2014, 10 pct. i 2016, 25 pct. i 2018 

og 50 pct. i 2020 
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Talentudvikling og Landshold 
 

Definition og formål 

Kerneopgaven Talentudvikling og Landshold favner det enkelte medlems 

mulighed for at forfølge en sportslig udvikling på højeste muligt niveau. 

Nationalt udbyder Forbundet muligheden for at blive en del af Landsholdet.  

 

Gennem kerneopgaven Partnerskaber, udbygger og bruger Forbundet de 

internationale relationer der måtte være relevante for, at muliggøre 

medlemmers vision om at dyrke idrætten på professionelt niveau. 

Deltagelse på et Forbundets landshold gør det muligt for alle foreninger at 

tilbyde egne talenter, på trods af manglende træningskapaciteter (trænere, 

faciliteter osv.), en individuel udvikling.  

 

Kerneopgaven Talentudvikling og Landshold har meget tætte relationer til 

kerneopgaven Uddannelse. Dette skyldtes, at de erfaringer Forbundet 

høster i arbejdet med Talentudvikling og Landshold, indarbejdes i 

Forbundets fremtidige uddannelser. Det er samtidigt muligt for deltagere 

på Forbundets uddannelser at opleve case-eksempler på praktisk 

gennemførelse af relevante emner under eks. landsholdsaktiviteter.  

 

Talentudvikling er også tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen 

af camps med inputs fra de kompetencepersoner, som til enhver tid findes 

iblandt klubbernes spillere. Især udenlandske spillere og deres 

kompetencer skal i spil mhp. talentudvikling.  

 

I de seneste år er det lykkedes for danske spillere, at blive udtaget til 

Verdensholdet, spille College football og vinde kampe med de danske 

landshold. Den udvikling vil Forbundet gerne understøtte, også i fremtiden. 

 

Vilkår 

Ansvaret for Talentudvikling og Landshold er placeret ved Sports- og 

udviklingsafdelingen. Dette sker i tæt samarbejde med Forbundets øvrige 

afdelinger, hvor dette findes hensigtsmæssigt.  

Landsholdsaktiviteter i Forbundet søges gennemført med en frivillig 

struktur af medhjælpere.  
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Som deltager på et af Forbundets landshold skal egenbetaling forventes. 

Samtidig skal deltagere ligeledes forvente, at markedsføringsrelevante og 

indtægtsskabende aktiviteter, ligeledes er en naturlig del af 

landsholdsdeltagelse.  

 

Forbundet fastsætter egenbetalingen under stærk hensynstagen til 

Forbundets samlede økonomi, samtidig med at sikre deltagerne et 

planlægningsgrundlag for omkostningen ved deltagelse i 

landsholdsaktiviteter. Skulle det fremtidigt vise sig, at udgifterne til 

indfrielsen af målsætningerne under denne kerneopgave, udvikler sig 

uforudset højt, har den til enhver tid siddende bestyrelse mulighed for at 

fravælge deltagelse i internationale slutrunder fra et eller flere af 

Forbundets landshold. 

 

Forbundets Administrationsafdeling understøtter i videst muligt omfang den 

praktiske gennemførelse af Forbundets talentudvikling og 

landsholdsaktiviteter, som tilmeldingsregistrering, betalingsopkrævning, 

reservationer, rejseforanstaltninger osv.  

 
 
Kriterier 

Følgende målsætninger for Talentudvikling og Landshold er fastlagt frem til 

2020: 

 

Amerikansk Fodbold: 

1. A-landsholdet avancerer til A-Gruppen 

2. U19-landsholdet skal gøre sig gældende ved kommende slutrunder 

3. U17-landsholdets formål er at introducere spillere for landsholdet, 

kulturen på landsholdet og slutrunder, samt at modne spillere til U19 

landsholdet 

4. Det er målsætningen, at U17 holdet deltager kontinuerligt ved NM 

 

Flag Football: 

1. Herrelandsholdet: Altid i kamp om medaljer 

2. Damelandsholdet: Skal gøre sig gældende ved kommende slutrunder. 

 

 

Cheerleading: 
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1. Coed landsholdet er top 5 i verden 

2. All Girls landsholdet er top 5 i verden 

 

Fælles: 

1. Ultimo år 2014 fastsættes en procentuel egenbetaling for 

landsholdsdeltagelse under de tre aktiviteter i Forbundet. 

2. Landshold drives af frivillige kræfter 

3. Udvikle åbne træninger/camps, hvor landsholdets frivillige trænere, 

medics og manager kompetencer stiller sig til rådighed for trænere og 

spillere fra alle klubber, uanset nuværende niveau og kompetencer. 

4. Vi har som nation fairplay som centrum. Vi forventer, at alle spillere 

viser holdånd, og opfører sig som gode repræsentanter for Forbundet og 

Danmark 
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Vækst og Udvikling 
 
Definition og formål 

Kerneopgaven Vækst og Udvikling favner to områder. Den naturlige vækst 

i antallet af klubber og medlemmer i Forbundets eksisterende aktiviteter. 

Sekundært hvilke aktiviteter Forbundet skal udbyde i fremtiden.  

 

Udvikling retter sig mod Forbundets foreninger og udviklingen af dem. 

Dette ses gennemført via klubbesøg, deltagelse på en af Forbundets 

uddannelser, vidensdeling med andre klubber, deltagelse på et af 

Forbundets landshold med enten spillere eller trænere, deltagelse på 

Talentudviklings camps osv.  

 

Med Forbundets nuværende tre aktiviteter; amerikansk fodbold, flag 

football og cheerleading, favner Forbundet amerikansk fodbold og 

tilhørende kultur bredt. I takt med den fortsatte udvikling af amerikansk 

fodbold er det vigtigt, at Forbundet til stadighed favner de relevante afledte 

aktiviteter, og herunder er villig til at iværksætte nye aktiviteter, som følge 

af den generelle udvikling. 

 

Vækst og Udvikling rummer desuden Forbundets forpligtigelse til at 

understøtte lokale initiativer, med fokus på rekruttering af aktive udøvere 

og ledere på sportsligt eller organisatorisk niveau. Initiativer med et lokalt 

afsæt med national effekt, skal i videst muligt omfang supporteres. 

 
Vilkår 

Ansvaret for Vækst og Udvikling er placeret ved Sports- og 

udviklingsafdelingen. Dette sker i tæt samarbejde med Forbundets øvrige 

afdelinger, hvor dette findes hensigtsmæssig. Ansvaret for 

tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evaluering af Forbundets Årsmøde, 

Formandsmøde og kongres er placeret ved Administrations- og 

kommunikationsafdelingen. Sports- og udviklingsafdeling understøtter i 

videst muligt omfang lokale og nationale initiativer. Afdelingen sikrer, i tæt 

dialog med klubber og Forbundets øvrige afdelinger, at Forbundet til 

stadighed tilbyder de relevante aktiviteter. Iværksættelsen af initiativer og 

aktiviteter skal i videst muligt omfang understøttes af tilskudsberettigelse 

fra DIF fordelingsnøgle. Alternativt skal initiativer og aktiviteter 

tilrettelægges således, at disse kan drage fordel af DIF fordelingsnøgle. 
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Kriterier 

Følgende målsætninger for Vækst og Udvikling er fastlagt frem til 2020: 

 

Amerikansk Fodbold: 

1. Konsolidering af nuværende klubber. Oplagte ”sorte huller” skal dækkes 

af nye klubber 

2. 5000 aktive fordelt på alle aldersgrupper. Aldersopdelt målsætning for 

realisering af 5000 medlemmer udarbejdes på baggrund af et oplæg fra 

Sports- og udviklingsafdelingen medio 2013. Medlemsopgørelse fra 2012 

fordeler sig således: 

 U12= 51 medlemmer, U14= 161 medlemmer, U16= 496 medlemmer, 

U19= 698 medlemmer, SR= 1416 medlemmer, i alt = 2828 

medlemmer* 

 *kilde: DAFF licensopgørelse 2012. 

 

Flag Football: 

1. Konsolidering af nuværende klubber. Oplagte ”sorte huller” skal dækkes 

af nye klubber. Antallet af klubber 2012= 35 klubber.* (26 ”rene” 

flagklubber og 9 klubber med både tackle og flag) 

2. Min. 1000 aktive medlemmer og godkendt aktivitet under DIF 

* kilde: DAFF licensopgørelse 2012. 

 

Cheerleading: 

1. 1500 medlemmer og godkendt aktivitet under DIF 

2. Min. 25 klubber 

 

Fælles 

1. Forbundet tilbyder klubbesøg til hver af Forbundets foreninger min. en 

gang hvert 4 år. Herudover er det selvfølgelig muligt at trække på 

forbundets ressourcer i forbindelse med yderligere klubbesøg og 

eventuelle klubudviklingsaftaler.  

2. Forbundet afholder et årligt møde for klubformænd (efterår) 

3. Forbundet afholder en årlig kongres mhp. vidensdeling mellem 

Forbundets foreninger (forår) 

4. Implementering af DIFs målsætning om, at alle specialforbund skal have 

en frivillighedsstrategi implementeret inden 2014, herunder en 
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økonomisk og organisatorisk forankret Code of Conduct på 

frivillighedsområdet. 
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Økonomi 
 
Definition og formål 

Forudsætningen for, at kunne iværksætte initiativer, herunder udvalgte 

kerneopgaver, er økonomisk råderum. Forbundet optog i 2009 lån fra 

Danmarks Idrætsforbund under en gennemgribende modernisering og 

oprydning af Forbundet. Denne økonomiske forpligtigelse er, indtil lånets 

indfrielse, styrende for den samlede mængde af initiativer og den 

professionalisering Forbundet kan iværksætte. I låneaftalen med DIF er der 

ikke indbygget en mulighed for at øge låneoptaget. Iflg. DIF vil yderligere 

låneoptag fra DIF ikke være muligt, udover de 3.5 mio. lånet består af. 

 

Som et specialforbund i DIF, er Forbundet berettiget til at modtage midler 

fra ”Tips og Lottopuljen” som fordeles af DIF jf. DIFs Fordelingsnøgle.  

 

Forbundets økonomi påvirkes generelt af to af hinanden afhængige 

faktorer; antallet af tilskudsberettiget initiativer og aktiviteter Forbundet 

kan iværksætte i et kalenderår, og den samlede pulje til fordeling i DIF. 

Tilskud fra Fordelingsnøglen udbetales efter et regelsæt, hvor der er en 

betydelig ”forsinkelse” indbygget i forhold til aktivitetens igangsættelse og 

udbetalingen af tilskud. 

 
Vilkår 

Ansvaret for Økonomi er placeret ved Administrations og 

kommunikationsafdelingen. Dette sker i tæt samarbejde med Forbundets 

øvrige afdelinger, hvor dette findes hensigtsmæssigt. Afdelingen 

monitorerer, at Forbundet til enhver tid udnytter Forbundets potentiale ift. 

DIF Fordelingsnøgle maksimalt.  

 

Afdelingen kommer med anbefalinger om prioritering indenfor de 

forskellige af Forbundets kerneopgaver mhp. altid at være på forkant med 

evt. varslede ændringer i tilskudsberettiget aktiviteter.  

 

Afdelingen varetager bilagsbehandling efter gældende regnskabsmæssige 

retningslinjer. Afdelingen søger at gennemføre en gennemsigtig og let 

forståelig budgettering mhp. at skabe åbenhed og gennemsigtighed i 

Forbundets økonomi.  
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Afdelingen udarbejder økonomiske nøgletalsoversigter forud for planlagte 

bestyrelsesmøder. 

 

Afdelingen varetager udarbejdelsen af Forbundets Årsrapport i samarbejde 

med forbundets revisor. 

 
Kriterier 

Følgende målsætninger for Økonomi er fastlagt frem til 2020: 

1. Opdatering af Forbundets budgetform, således, at det sikrer Forbundets 

medlemmer den ønskede information, og bliver et brugbart værktøj i 

Forbundets daglige arbejde. Den opdaterede budgetform skal være 

implementeret med budget for 2014 

2. Ultimo 2016 skal al gæld til DIF være afviklet 

3. Forbundet skal kunne understøtte alle aktiviteter og initiativer uden 

yderligere låneoptag og manglende låne afvikling 
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Turnering 
 
Definition og formål 

Opgaven favner de konkurrencer/turneringer som Forbundet skal tilbyde. 

Forbundets konkurrencer/turneringer planlægges, gennemføres og 

reguleres gennem Forbundets Turneringskatalog og regulativer.  

 

Historisk, har dispensationsansøgninger været en tilbagevendende 

udfordring. Dette skal i videst mulig omfang undgås, ved at regulere op og 

nedrykning gennem Turneringskataloget. Udgangspunktet er, at alle 

deltagende hold forbliver i senest gennemført række/inddeling for 

kommende sæson. Ved disciplinærsager er disse hold undtaget og skal 

gennemføre kommende sæson som beskrevet af den enkelte disciplinære 

afgørelse. 

Fremadrettet skal de sportslige krav som følger med avancement i 

Forbundets ligaer suppleres af organisatoriske krav mhp. at styrke 

konsolideringen af klubberne, og dermed ligaerne i Forbundet.  

 

Alle turneringer i Forbundet skal planlægges indenfor rammerne i 

Fordelingsnøglen mhp. at opnå tilskud under samme. 

   
Vilkår 

Ansvaret for Konkurrencer/Turneringer er placeret ved Administrations- og 

kommunikationsafdelingen. Dette sker i tæt samarbejde med Forbundets 

øvrige afdelinger, hvor dette findes hensigtsmæssigt. Afdelingen sikrer, i 

tæt dialog med klubber og Forbundets øvrige afdelinger, at Forbundet til 

stadighed tilbyder de relevante turneringer indenfor Forbundets aktiviteter. 

Afdelingen er ligeledes ansvarlig for planlægningen af dommeropgaver. 

Skoleturneringen i flag football ses gennemført i et samarbejde mellem 

Forbundet og flagklubberne. Der satses delvist på de frivilliges indsats.  

 

Turneringer skal tilrettelægges således, at disse er tilskudsberettiget jf. DIF 

fordelingsnøgle. Turneringsudvalget reetableres mhp., at klubberne 

regulerer krav og vilkår internt, for afviklingen af Forbundets Turneringer. 

 
Kriterier 

Følgende målsætninger for Turnering er fastlagt frem til 2020: 
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Amerikansk fodbold:  

1. Sikre en stabil og kontinuerlig turneringsafvikling, som er tilskuer og 

TV venlig. Turneringen baseres på de rækker som tilbydes i dag 

 

Flag football: 

1. Oprettes dameliga afsluttende med DM 

2. Herreturnering afsluttende med Dannebrog Bowl 

3. Rookieturnering oprettes som satellit turnering 

 

Cheerleading: 

1. Danmarksmesterskab 

2. Julekonkurrence ”Julecup” 

3. Sommerkonkurrence ”Summer Cup” 

 

Fælles: 

• Ved udgangen af 2014 er der udarbejdet forslag til organisatoriske 

krav for klubberne ved deltagelse i Forbundets forskellige rækker og 

turneringer. Disse indføres i Turneringskataloget inden udgangen af 

2015 

• Turneringer/konkurrencer skal opfylde kravene fra DIFs 

Fordelingsnøgle hvad angår tilskudsberettigelse 
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Markedsføring og Kommunikation 
 
Definition og formål: 

Kerneopgaven Markedsføring og Kommunikation favner flere opgaver 

under Forbundet. Forbundet har overordnet to indtægtskilder; indtægter 

fra Forbundets aktiviteter og tilskud gennem DIFs Fordelingsnøgle. 

Formålet med kerneopgaven Markedsføring og Kommunikation, er bl.a. at 

skabe en tredje indtægtskilde for Forbundet gennem salg af 

sponsorprodukter. 

 

Forbundets fortsatte eksistens afhænger ganske naturligt af Forbundets 

evne til at rekruttere og markedsføre Forbundets aktiviteter. Dette sker 

bl.a. gennem varetagelsen af denne kerneopgave.  

 

Alle Forbundets landshold har gennem de seneste år opnået meget flotte 

resultater. Til trods herfor er det ikke lykkedes med en strategisk 

markedsføring af disse. Ligeledes har Forbundet til tider ikke kommunikeret 

hurtigt, rettidigt, åbent og gennem relevante medier. Dette skal for 

fremtiden styrkes gennem varetagelsen af kerneopgaven Markedsføring og 

Kommunikation. En stærkere og mere åben kommunikation mellem 

forbundet og klubberne skal blive realiseret gennem denne kerneopgave. 

 

Vilkår 

Ansvaret for Markedsføring og Kommunikation er indledningsvis placeret 

under Administrations- og kommunikationsafdelingen med en fastansat 

medarbejder jf. Appendix II. Fremadrettet er det hensigten at organisere 

Forbundet med en separat afdeling for Markedsføring og Kommunikation jf. 

Appendix III. Dette sker i tæt samarbejde med Forbundets øvrige 

afdelinger, hvor dette findes hensigtsmæssigt. Afdelingen udarbejder 

Forbundets kommunikations- og sponsorstrategi. Afdelingen sikrer 

moderne dækning af landsholds- og talentaktiviteter. Afdelingen sikrer 

optimal udnyttelse af Forbundets nuværende kommunikationsplatforme, 

under inddragelse af flest mulige medier. Herunder sikrer afdelingen, at 

Forbundets hjemmesider er opdateret. Derudover skal der indgås 

strategiske partnerskaber med de relevante platforme der skyder op rundt 

om forbundets aktiviteter.. 
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Kriterier 

1. Ultimo 2013 er der tegnet sponsoraftale for Amerikansk fodbold 

landshold. 

2. Strategi for kommunikation- og sponsorer udarbejdes medio 2013. 

3. Nationalt kommercialiseres Forbundets finaler mhp. at sælge disse som 

en endagsbegivenhed til tv produktion. Aftale herom skal være fastlagt 

primo 2014. 

4. Der udarbejdes årlige målsætninger for sponsor og fundraising 

indtægter. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
    

 

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af:   Side 25 af 37 
Danmarks Idræts-Forbund, European Federation of American Football, International Federation of American Football og AmCham. 
 
DAFF Office: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby, Denmark, P: +45 7026 2316, @: sekretariat@daff.dk - www.daff.dk 

Partnerskaber 
 
Definition og formål 

Partnerskaber favner de relationer Forbundet plejer ganske naturligt, eller 

relationer Forbundet er underlagt grundet Forbundets nationale eller 

internationale forpligtigelser.  

 

Ligeledes favner kerneopgaven Partnerskaber de relationer, som Forbundet 

kan drage fordel af i fremtiden, herunder kontakter til gavn for andre af 

Forbundets kerneopgaver. Her kan nævnes; formidling og støtte til spillere, 

som opnår mulighed for at dyrke Forbundets aktiviteter i udlandet, 

undervisere på Forbundets uddannelser, kommercialisering af Forbundets 

aktiviteter, stordrift fordele på visse driftsudgifter. 

 

Forbundet er organiseret under Danmarks Idrætsforbund (DIF), som er 

Forbundets vigtigste partner. Partnerskabet ses udbygget, gennem tæt 

deltagelse i DIFs politiske og administrative initiativer. Igennem DIF har 

Forbundet tillige en tæt relation til Anti Doping Danmark og Team 

Danmark.  

Forbundets internationale relation pr. 2013 er EFAF og IFAF. Forbundet har 

støttet etableringen af IFAF Europe, som den lovgivende myndighed for 

amerikansk fodbold og flag football i Europa. 

 

På Cheerleading er vi en del af ECU og ICU. 

 

Forbundet har en række internationale kontakter på skoler, i forbund og i 

organisationer der opererer i forbindelse med vore idrætsgrene. Disse 

kontakter trækkes der på i forbindelse med uddannelse, skoleophold, 

undervisning, internationale mesterskaber og konkurrencer. 

 

Endelig er der en række interesseorganisationer og virksomheder, nationalt 

og internationalt, som har en række interesse sammenfald med Forbundet 

og Forbundets aktiviteter. Eksempler kan være. organisationer, 

leverandører til Forbundet, sponsoremner, fonde, 

undervisningsinstitutioner, den amerikanske ambassade, Styrelsen for 

Fastholdelse og Rekruttering. 
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Vilkår 

Ansvaret for kerneopgaven Partnerskaber er placeret hos den til enhver tid 

siddende bestyrelse indtil en organisation jf. Appendix II er realiseret. 

Forbundets afdelinger inddrages mest muligt i varetagelsen af denne 

kerneopgave. Hvis muligt udelades deltagelse fra bestyrelsen. 

 
Kriterier 

• Det er Forbundets målsætning at fortsætte arbejdet mod nedlæggelse af 

EFAF og styrkelse af IFAF og IFAF Europa.  

• Mediepartnerskaber skal opbygges og udbygges, og forankres i 

Forbundets kommunikationsstrategi, som er beskrevet andetsteds i 

denne plan. 

• Forbundets internationale kontakter skal plejes og udbygges, så 

Forbundet fremstår som en attråværdig partner. 

• Kontakten til relevante interesseorganisationer og virksomheder skal 

forankres i de relevante afdelinger, og er der tale om rene politiske 

relationer, skal disse forankres i bestyrelsen. 
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Appendix I - Forbundets 
organisation anno 2012 
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Appendix II - DAFF anno 2013 
 

 

 
 
 
*Økonomi er i dette diagram en outsourcing af bogføringsfunktionen til DIF Økonomi. 
Dette fastholdes indtil lånet til DIF er afviklet. 
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Appendix III - Fremtidens 
organisation 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

Fremtiden!
Generalforsamling!

!

Bestyrelsen!
(Formand)!
!

Forbundschef!

Administrations!
Afdeling!

(2 medarbejdere!
1 praktikant)!

Kommunikations og 
Markedsførings 

afdeling!
(1 medarbejder)!

Sports og 
udviklings 
afdeling!

(3 medarbejdere)!
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Appendix IV – Forbundets 
afdelinger 
 

Administrations- & kommunikationsafdeling 
Afdelingen varetager den daglige kontordrift (licens, dispensationer, Klubportal, 
økonomi mv.), herunder opretholdelse af kontakttid for Forbundets medlemmer.  
 
Afdelingen tilrettelægger, gennemfører og rapporterer ligeledes turneringsafvikling 
for alle Forbundets aktiviteter – herunder landskampe og 
landsholdsturneringer/mesterskaber i Danmark. 
 
Afdelingen varetager ligeledes Forbundets kommunikation på de af Forbundet 
valgte kommunikationsplatforme.  
 
Afdelingen udarbejder forbundets kommunikationsstrategi og udarbejder optimale 
metoder til markedsføringen af Forbundets relevante sponsorprodukter. Afdelingen 
udarbejder forslag til forbundets fremadrettede sponsorstrategi. Afdelingen er 
ansvarlig for, at Forbundets ligaaktiviteter, talentudvikling og landsholdsaktiviteter 
bliver eksponeret på alle relevante medieplatforme.  
 
Medarbejdere 
 
Nicolai Blom 
Administrationschef 
Tlf. 7026 2316 
nicolai.blom@daff.dk 

 
• Turnerings- og stævneafvikling  
• Afvikling af landskampe og landsholdsturneringer/mesterskaber i Danmark. 
• DIF (årsmøde, budgetmøder mv.)  
• Licenser 
• Dispensationsansøgninger 
• Klubportalen 
• Turneringsregulativ, -katalog og vedtægter 
• Økonomi – herunder debitoropfølgning 
• Årsmøde og Formandskongres 
• Sekretær for bestyrelse, Disciplinær- og Appeludvalg 
• Overordnet ansvarlig for indrapportering af fordelingsnøgletal til DIF 
• Daglig leder for medarbejdere i Administrations- og 

kommunikationsafdelingen 
 

 
Louise Bakbøl Lownsbrough 
Kommunikationsansvarlig 
Tlf. 2255 1982 
lbl@daff.dk   
 

• Presseansvarlig 
• Pressemeddelelser og nyheder 
• Kommunikation og markedsføring 
• Fundraising og sponsor 
• Ansvarlig for hjemmeside, Facebook og Twitter 
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Kamilla Klarlund Lindh 
Regnskabsassistent, DIF Økonomi 
Tlf. 4326 2067 
kll@dif.dk  
 

• Fakturering 
• Bogføring 
• Udbetalinger 

 
Sports- og udviklingsafdeling 
Afdelingen varetager tilrettelæggelsen, afviklingen og evalueringen af alle 
Forbundets uddannelser, herunder træneruddannelser, lederuddannelser og 
dommeruddannelser, amt andre.  
 
Afdelingen arbejder med udvikling af Forbundets medlemsforeninger, og afvikler i 
det henseende klubbesøg, klubudviklingsaftaler og andre aktiviteter som 
skolesamarbejder, ferieskoler/camps, samt diverse udviklingsprojekter udviklet af 
DIF, andre eller egne. 
 
Afdelingen skaber ligeledes relationer mellem Forbundets talenter og relevante 
samarbejdspartnere. Afdelingen er ansvarlig for tilrettelæggelsen, gennemførelsen 
og evalueringen af alle landsholdsaktiviteter – undtaget praktisk ansvar for 
landskampe og landsholdsturneringer/mesterskaber i Danmark.  
 
Afdelingen optimerer turneringsstrukturen for forbundets aktiviteter og sporten 
generelt.  
 
Medarbejdere 
 
Lars Carlsen 
Sportschef 
Tlf. 2275 5684 
coach@daff.dk 
 

• Landshold 
• Talentudvikling 
• Faglig ansvarlig for uddannelser 
• Klubudvikling – udviklingsaftaler, sportslige spørgsmål/udvikling 
• Turnerings- og stævneudvikling, samt sportslige afvikling. 
• Dommerudvalget 
• DIF (Uddannelse og udvikling) 
• Anti Doping Danmark 
• Team Danmark 
• IFAF 
• Ansvarlig for indrapportering af bredde- og uddannelsesaktiviteterne i 

fordelingsnøglen 
• Daglig leder for medarbejdere i Sports- og udviklingsafdelingen 
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Thomas Brygmann 
Udviklingskonsulent 
Tlf. 2825 0940 
tn@daff.dk 
 

• Klubbesøg 
• Klubudvikling 
• Skolesamarbejder 
• Ferieskoler/ -lejre (camps) 
• Træneruddannelser 

 
Allan Pedersen 
Udviklingskonsulent 
Tlf. 2825 0940 
allan.pedersen@daff.dk 
 

• Klubbesøg 
• Klubudvikling 
• DIF Idrætsmiljø for unge 
• Ung Start 

 

Kommunikations- og markedsføringsafdelingen 
Gennemføres ved implementering af organisation jf. Appendix III 
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Appendix V – DIFs 
Fordelingsnøglepoint 2012 

 
 

Fordelingsnøgle 2012 - pointværdier omregning til kroner ved 144,3 mio. kr.

Andel i % Total andel i kr. Antal enheder Andel pr. enhed i kr.

A Grundtilskud 15% 21.618.600
B Foreninger/medlemmer 15% 21.618.600
C Uddannelse 10% 14.412.400
D Breddearbejde 30% 43.237.200
E Konkurrencearbejde 30% 43.237.200

A1 Grundtilskud, et pr. forbund 7,20% 10.376.928 60 173.964
A2 Aktivitetstilskud, et pr. godkendt aktivitet 7,20% 10.376.928 89 117.055
A3 Miljø 0,60% 864.744 13,7 63.274

B1 Antal medlemsforeninger 7,50% 10.809.300 10.803 1.001
B2 Antal medlemmer 7,50% 10.809.300 1.722.863 6,3

C1 Træneruddannelse 3,33% 4.804.133 216.617 45
C2 Lederuddannelse 3,33% 4.804.133 45.874 45
C3 Official/dommeruddannelse 3,33% 4.804.133 57.579 45

D1 Aldersfordeling 9,00% 12.971.160
A - 0 - 18 år 709.094 11,6
B - 19 - 24 år 126.555 8,7
C - 25 -  år 829.039 4,4

D2 Breddeaktiviteter 18,00% 25.942.320
A - Ferieskoler/idrætslejre 452 15.799
B - Forenings- og kvalitetsudvikling 309 15.799
C - Foreningsbesøg 1.418 5.266
D - Stævner/træf 705 5.266
E - Aktiviteter for foreningssvage grupper 126 5.266
F - Skolesamarbejde 395 5.266

D3 Grundtilskud, breddearbejde 3,00% 4.323.720 55 78.862

E1 Omkostninger til materieltransport 0,60% 864.744 18 48.041

E2 International konkurrencedeltagelse
A - Persontransport 6,00% 8.647.440 9.798 883
B - Personophold 6,00% 8.647.440 35.029 247

E3 Nationale mesterskabsarrangementer 14,40% 20.753.856 1.473 14.090

E4 Grundtilskud, elitetilskud 3,00% 4.323.720 55 78.862

I alt 144.124.000
kompensationstilskud samarbejde med DHIF 200.000

Bloktilskud i alt 144.324.000



  
    

 

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af:   Side 34 af 37 
Danmarks Idræts-Forbund, European Federation of American Football, International Federation of American Football og AmCham. 
 
DAFF Office: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby, Denmark, P: +45 7026 2316, @: sekretariat@daff.dk - www.daff.dk 

Appendix VI – Indekserede 
målsætninger 
   

 
2013 

• Forbundet implementerer en organisation for medarbejderstaben jf. Appendix I. 

Dette afsluttes medio 2013. 

• Forbundets medarbejdere gennemfører en opgave- og funktionsanalyse, mhp. at 

fastlægge opgavefordelingen mellem Forbundets afdelinger og medarbejdere. Dette 

ses gennemført, sammenhængende med et oplæg til opgavefordeling, medio 2013. 

• Ultimo 2013 er der tegnet sponsoraftale for Amerikansk fodbold Landshold. 

• Strategi for kommunikation og sponsorer udarbejdet medio 2013. 

 

 
2014 

Flag football: 

• Ultimo år 2014 skal Forbundet kunne tilbyde træneruddannelser 

Cheerleading: 

• Ultimo år 2014 skal Forbundet kunne tilbyde dommeruddannelse 

• Ultimo år 2014 skal Forbundet også kunne tilbyde niveau 2 – træneruddannelse 

Dommere: 

• Ultimo år 2014 skal der kunne udbydes både basis og elite dommer kursus for flag 

Andet: 

• Implementering af DIFs bestyrelsesuddannelse for DAFFs bestyrelse, og udrulning 

af DIFs e-learning uddannelse om bestyrelsesarbejde i mindst 5% af DAFFs 

medlemsforeninger i 2014, 10 % i 2016, 25% i 2018 og 50% i 2020 

• Ultimo år 2014 fastsættes en procentuel egenbetaling for landsholdsdeltagelse 

under de tre aktiviteter i Forbundet 

• Implementering af DIFs målsætning om at alle specialforbund skal have en 

frivillighedsstrategi implementeret inden 2014, herunder en økonomisk og 

organisatorisk forankret Code of Conduct på frivillighedsområdet 

• Opdatering af forbundets budgetform, således at det sikrer forbundets medlemmer 

den ønskede information, og bliver et brugbart værktøj i forbundets daglige 

arbejde. Den opdaterede budgetform skal være implementeret med budget for 

2014 
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• Ved udgangen af 2014 er der udarbejdet forslag til organisatoriske krav for 

klubberne ved deltagelse i Forbundets forskellige rækker og turneringer. Disse 

indføres i Turneringskataloget inden udgangen af 2015 

• Nationalt kommercialiseres Forbundets finaler mhp. at sælge disse som en 

endagsbegivenhed til tv produktion. Aftale herom skal være fastlagt primo 2014 

 

 
2015 

• I 2015 skal det fremgå af Turneringsregulativet hvilken licens dommeren skal 

råde over, for at kunne dømme den pågældende række/kamp 

• Ultimo år 2015 skal Forbundet kunne tilbyde uddannelse i bestyrelsesarbejde, 

driftsopgaver og lederudvikling 

 

 
2016 

Amerikansk fodbold: 

• Ultimo år 2016 skal Forbundet kunne tilbyde træner-, positionstræner- og medic 

uddannelse 

Andet: 

• Implementering af DIFs bestyrelsesuddannelse for DAFFs bestyrelse, og udrulning 

af DIFs e-learning uddannelse om bestyrelsesarbejde i mindst 5 pct. af DAFFs 

medlemsforeninger i 2014, 10 pct. i 2016, 25 pct. i 2018 og 50 pct. i 2020 

• Ultimo 2016 skal al gæld til DIF være afviklet 

 

 
2018 

• Senest i 2018 skal Forbundet råde over 20 dommere med Elitelicens 

• Implementering af DIFs bestyrelsesuddannelse for DAFFs bestyrelse, og udrulning 

af DIFs e-learning uddannelse om bestyrelsesarbejde i mindst 5 pct. af DAFFs 

medlemsforeninger i 2014, 10 % i 2016, 25 pct. i 2018 og 50 pct. i 2020 
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Fortløbende mod 2020 
• Senest år 2020 skal Forbundet have opbygget en organisation jf. Appendix II 

• Senest i 2020 skal Forbundet råde over 10 dommere med international licens 

• Implementering af DIFs bestyrelsesuddannelse for DAFFs bestyrelse, og udrulning 

af DIFs e-learning uddannelse om bestyrelsesarbejde i mindst 5 pct. af DAFFs 

medlemsforeninger i 2014, 10 pct. i 2016, 25 pct. i 2018 og 50 pct. i 2020 

• Tilrettelæggelsen af Forbundets uddannelser skal ske således, at eleven ved 

uddannelsens afslutning kan optages på DIFs Diplomuddannelser 

• Forbundets træneruddannelser skal tilrettelægges således, at et selvbetalt 

praktikforløb under landsholdsaktiviteter, er tænkt ind i uddannelsesforløbet.  

• Forbundet søger at uddanne en bred instruktør pulje 

• Både Administration- og Sportsafdelingen udarbejder detaljerede målsætninger 

for den årlige deltagelse på forbundets uddannelser 

• Forbundets udviklingskonsulenter skal kunne dække hver aktivitet Forbundet 

udbyder tilfredsstillende 

• Bogholderifunktionen skal håndteres internt i Forbundet. Når muligt skal 

økonomifunktion i Administrations- og kommunikationsafdelingen oprettes og 

besættes. Stillingen kan være deltid 

• Ingen medarbejder kan bestride mere end en fuldtidsfunktion jf. gældende 

organisationsdiagram. Timebetalt instruktørvirke udover funktionsbeskrivelsen er 

ikke gældende for ovenstående 

• A-landsholdet avancerer til A-Gruppen 

• U19-landsholdet skal gøre sig gældende ved kommende slutrunder 

• U17-landsholdets formål er at introducere spillere for landsholdet, kulturen på 

landsholdet og slutrunder, samt at modne spillere til U19-landsholdet 

• Det er målsætningen, at U17-holdet deltager kontinuerligt ved NM 

• Flag herrelandsholdet: Altid i kamp om medaljer 

• Flag damelandsholdet: Skal gøre sig gældende ved kommende slutrunder 

• Cheerleading 1. Coed landsholdet er top 5 i verden 

• Cheerleading 2. All Girls landsholdet er top 5 i verden 

• Landshold drives af frivillige kræfter 

• Udvikle åbne træninger/camps hvor frivillige kompetencer stiller sig til rådighed 

for trænere og spillere, også under landsholdniveau 

• Vi har som nation fairplay som centrum. Vi forventer, at alle spillere viser hold 

ånd og opfører sig som gode repræsentanter for Forbundet og Danmark  

• Konsolidering af nuværende amerikansk fodbold klubber. Oplagte ”sorte huller” 

skal dækkes af nye klubber 
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• Amerikansk fodbold: 5000 aktive medlemmer fordelt på alle aldersgrupper 

• Flag football: Konsolidering af nuværende klubber. Oplagte ”sorte huller” skal 

dækkes af nye klubber 

• Flag football: Min. 1000 aktive medlemmer og godkendt aktivitet under DIF 

• Cheerleading: 1500 medlemmer og godkendt aktivitet under DIF 

• Cheerleading: Min. 25 klubber 

• Forbundet tilbyder klubbesøg til hver af Forbundets foreninger min. en gang hvert 

4 år. En klubudviklingsaftale skal være udarbejdet efter hvert besøg (hånden fuld) 

• Forbundet afholder et årligt møde for klubformænd (efterår) 

• Forbundet afholder en årlig kongres mhp. vidensdeling mellem Forbundets 

foreninger (forår) 

• Forbundet skal kunne understøtte alle aktiviteter og initiativer uden yderligere 

låneoptag og manglende låne afvikling 

• Amerikansk fodbold: Sikre en stabil og kontinuerlig turnerings afvikling, som er 

tilskuer og TV venlig. Turneringen baseres på de rækker som tilbydes i dag 

• Flag football: Oprettes dameliga afsluttende med DM 

• Flag football: Herreturnering afsluttende med Dannebrog Bowl 

• Flag football: Rookie turnering oprettes som satellit turnering 

• Cheerleading: Danmarksmesterskab 

• Cheerleading: Julekonkurrence ”Julecup” 

• Cheerleading: Sommerkonkurrence ”Summer Cup” 

• Turneringer/konkurrencer skal opfylde kravene fra DIFs Fordelingsnøgle hvad 

angår tilskudsberettigelse 

• Det er Forbundets målsætning, at fortsætte arbejdet mod nedlæggelse af EFAF og 

styrkelse af IFAF og IFAF Europa  

• Mediepartnerskaber skal opbygges og udbygges, og forankres i Forbundets 

kommunikationsstrategi, som er beskrevet andetsteds i denne plan 

• Forbundets internationale kontakter skal plejes og udbygges, så Forbundet 

fremstår som en attråværdig partner 

• Kontakten til relevante interesseorganisationer og virksomheder skal forankres i 

de relevante afdelinger og er der tale om rene politiske relationer, skal disse 

forankres i bestyrelsen 

• Der udarbejdes årlige målsætninger for sponsor og fundraising indtægter 


