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Dagsorden 
 

 

5 MIN 
1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER D. 22. AUGUST 
2016 
 

 

DISKUSSION  

 

KONKLUSIONER  

Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 
Forretningsorden blev underskrevet af de sidste. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Læg referatet på hjemmesiden. Nicolai Hurtigst muligt 

   

5 MIN 1.2. OPDATERING AF WUNDERLIST  

DISKUSSION  

 

KONKLUSIONER  

Listen blev gennemgået og opdateret. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Opdater Wunderlist med punkterne fra mødet. Nicolai 
Efter godkendelse af 
referat 

 

45 MIN 2. OPFØLGNING PÅ STRATEGIAFTALE MED DIF MICHAEL B./ ANDERS 

DISKUSSION  

Der er udarbejdet fire forslag til strategiske spor: 
 
·        Talent & elite 
 
·        Organisation/ledelse 
 
·        Vækst 
 



·        Diversitet 
 
Der blev diskuteret, hvorvidt området diversitet skal splittes op i ”diversitet” og ”social indsats og integration for udsatte målgrupper”. 
Amerikansk fodbold er god til at samle de drenge/ piger op, der ikke oplever succes i de alm. idrætsgrene. Cheerleading har også haft 
god succes med at inkorporere børn med ADHD samt overvægte på deres hold.  
 
Der skal arbejdes med, at der skal være en amerikansk fodbold og cheerleadingklub i enhver større by. Der skal ligeledes arbejdes med 
at bestyrelserne bliver mere stabile og der arbejdes mere professionelle. Der er meget store forskelle i klubber i forhold til, hvilke 
kompetencer, der er i bestyrelsen. Det er meget vigtigt, DAFF understøtter udviklingen af klubbestyrelserne.  
 
Klubberne har store problemer med, hvordan de kan rekruttere medlemmer og trænere/ledere/ dommere. Det er vigtigt, at DAFF kan 
klæde klubberne på i forhold til målrettet rekruttering.  DAFF skal også kunne levere materiale, som klubberne kan bruge til rekruttering.  
 

KONKLUSIONER  

Det blev besluttet at arbejde videre med de fire overskrifter, dog deles sporet diversitet op i ”diversitet” og ”social indsats og 
integration for udsatte målgrupper”. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Viderebearbejdelse af oplægget til valg af strategiske spor Anders, Michael B, Lars og Nicolai 
Næste møde med 
DIF 

 

25 MIN 3. FORSLAG TIL DAFF LOFT OVER OVERFLYTNINGER OG ROSTERMAX ANDERS 

DISKUSSION  

Herlev Rebels har fremsendt et forslag om loft over antal spillerflytninger pr. klub pr. sæson. Argumentet er, at det er vigtigt at 
fordelingen af spillere på ungdomsårgangene er bedre fordelt mellem klubberne. Forslaget vil give klubberne et incitament til at 
udvikle egne spillere, hvilket er det helt centralt i at få flere spillere til sporten. En bedre fordeling af spillerne mellem klubberne 
er vigtig for at få tilstrækkeligt antal hold, som kan indgå i tuneringen. Det er nødvendigt med et vist antal hold af en passende 
størrelse, for i videst muligt omfang at undgår aflysninger på grund af utilstrækkelige hold. 
 
De fleste klubber har oplevet udfordringer med, at deres spillere rekrutteres af andre klubber. Der er forskel på, om 
rekrutteringen sker fra én spiller til en anden, eller om det er en træner/ leder, der rekrutterer spilleren. A lle er enig om, at der 
skal tages hånd om det, hvis en træner eller leder fra en klub rekrutterer spiller fra en anden klub.  
 
Der blev talt om, at en anden løsning kunne være et kortere vindue for det frie klubskifte og en længere karantæneperiode ved 
klubskifte. 
 

KONKLUSIONER  

Det blev besluttet, at emnet skal bringes op på en formandskongres. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Skal sættes på dagsorden til Formandskongres Nicolai  

 

15 MIN 4. DOMMERSITUATIONEN I DAFF ANDERS 

DISKUSSION  

Mange klubber har en konstant udfordring med at uddanne og stille  dommere til kampe og stævner. Vi får større og flere 
ungdomsstævner, hvorfor der er behov for flere dommere - både alm. dommere, elitedommere og ungdomsstævnedommere. 
 
Det er svært for interesserede at få dommerlicens – der kræves pt. 2 kurser af seks timer. Der er behov for at revurdere 
dommeruddannelsen. Der skal ses på, om der skal tilbydes andre typer af kurser – f.eks. Fra erfaren spiller til dommer, Fra 
forældre til dommer, Ungdomsstævnedommer mv. 
 
De mest dedikerede dommere har tendens til at dømmer primært i NL og engagerer sammen med andre uafhængige dommere. 
Det betyder, at de gode og dedikerede dommer forsvinder fra klubberne. 
 
Der er et frafald af dommere pga., at der fra trænere og spillere tales mindre pænt til dommerne. Amerikansk fodbold er en sport 
med passion, så der skal være plads til følelser, men der skal naturligvis tale på et niveau, hvor dommerne ikke skrammes væk. 
 
DAFF skal hjælpe klubberne med at sætte fokus på, hvad der er godt ved at være dommer.  
 
 

KONKLUSIONER  

Det blev besluttet, at det er centralt at få involveret de dommeransvarlige samt Dommerudvalget i en løsning. Der skal indkaldes 
til nogle møder med de dommeransvarlige, Dommerudvalget og DAFF 



 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Indkaldelse til møder. Lars  

 

5 MIN 5. LUKKET PUNKT MICHAEL B. 

DISKUSSION  

 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

5 MIN 6. ORIENTERING VEDR. BUDGET 2017 MIKAEL. 

DISKUSSION  

Lars og Nicolai er i gang med at udarbejde et udkast til budgettet for 2017. Lars er pt. i USA,  men når han er tilbage bliver 
udkastet færdiggjort. 
 

KONKLUSIONER  

 
  

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Færdiggørelse af budget Nicolai 17. oktober 2016 

 

25 MIN 7. ORIENTERING VEDR. ÅRSMØDE I IFAF MICHAEL B. 

DISKUSSION  

Michael B. og Lars har deltaget i IFAF’s årsmøde i New York d. 17. september 2016. På mødet deltog ca. 20 nationer  – primært de 
store fodboldnationer, de nordiske lande og Storbritannien. Mark Waller fra NFL holdt et langt oplæg på mødet, hvor han 
tilkendegav, at NFL bakkede 100% op omkring IFAF.  
 
Tommy Wikings gruppe kan ikke redgøre for 150.000 euro, så der kunne ikke fremlægges regnskab eller budget for 2017. IFAF’s 
konti er indfrosset, da der kører en retssag i Frankrig. Det blev besluttet, at Football USA opretter en konto, hvor nationerne kan 
indbetale kontingent, så IFAF igen får kapital at arbejde med. 
 
IFAF’s bestyrelse har tidligere samarbejdet med Tommy Wikings gruppe for at få turneringerne, spillertransfer mv. til at fungere. 
Michael B. gjorde det meget klart, at han mente, dette var en forfejlet strategi. IFAF har forholdt sig helt tavs, hvilket Michael 
gjorde opmærksom på, er en katastrofe, når Tommy Wikings’ gruppe aktivt kommunikerer. Tommy Wikings kører en 
mediemæssig skræmmekampagne, hvor de sender en masse information ud. Der har været to retssager i Frankrig som IFAF har 
vundet, men en tredje retssag er igangværende i CAS.  Vi afventer den ultimative afgørelse i CAS omkring den fremadrettede 
situation. Tommy Wikings gruppe har en klar interesse i at holde retssagerne kørende. 
 
Mange af de europæiske nationer har forholdt sig neutralt for at kunne deltage i de europæiske turneringer. Michael har gjort  det 
meget klart for de nationer, der forholder sig neutralt, at de reelt støtter Tommy Wikings gruppe, når de holder sig neutrale.  
 

KONKLUSIONER  

Hele bestyrelsen er enig om, at vi ikke kan anerkender Tommy Wikings gruppe. Det er vigtigt, at der støttes 100% op omkring 
IFAF.  
 
Der afholdes et møde ifm. de nordiske mesterskaber i Finland, hvor der tales om, at bl.a. Storbritannien og Israel samt de 
neutrale europæiske nationer inviteres med.  
   

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 



5 MIN 8. ORIENTERING VEDR. DISCIPLINÆRSAG MICHAEL B. 

DISKUSSION  

Tommy Wikings gruppe har suspenderet DAFF pga. brud på Anti Doping reglerne. DAFF anerkender ikke Tommy Wikings gruppe 
og har skrevet, at de ingen legitim magt har til at gøre dette. Vi er sammen med de andre nationer, der er udelukket i dialog med 
et velrenommeret schweizisk advokatfirma, der har speciale i at køre sager i CAS. Vi er ligeledes i dialog med DIF formand Ni els 
Nygaard og juridisk afdeling i DIF. Tommy Wikings gruppe er varslet, at vi vil holde dem ansvarlig, hvis den ulovlige udelukkelse 
før konsekvenser for DAFF. 
 
Det kan få sportslige konsekvens for DAFF, at Tommy Wiking gruppen har udelukket os, hvis ikke de andre europæiske nationer 
fortsat forholder sig neutralt. Der arbejdes politisk på, at få gruppen af neutrale nationer til at støtte op omkring IFAF.  
  

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

5 MIN 9. ORIENTERING FRA SPONSORUDVALGSMØDE PETER 

DISKUSSION  

Peter, Inge, Louise og Nicolai har holdt et møde, om hvordan de overordnede retningslinjer for det langsigtede sponsorarbejde 
skal struktureres. Tanken er, at sponsorudvalget skal støtte op omkring Louise, der har det overordnede ansvar. Der etableres en 
styregruppe i sponsorudvalget, der består af Peter, Inge og Louise samt yderligere to personer.  Det er tanken, at 
sponsorudvalget skal bestå række personer, der via deres netværk skal være med ”til at åbne dørene”. Selv forhandlingen af 
kontrakterne skal ligge hos Louise.  
 
Der skal ligeledes arbejdes med at søge legater/ fonde. Der er identificeret to frivillige med kompetencer i dette. 
 

KONKLUSIONER  

Næste møde afholdes d. 12. oktober 2016 kl. 18.00 i Odense.  

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

30 MIN 
11. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG 
ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION 
 

 

DISKUSSION  

 
Administration & kommunikation 
 

Turnering – Amerikansk fodbold 
Grundspillet er nu færdigspillet, og vi er i gang med play off. Vi har ikke opgjort antallet af aflyste kampe, men 
det er fornemmelsen, at der har været flere aflyste kampe i efteråret ift. tidligere år. Der virker til, at klubberne i 
år har været hårdere ramt med skader, små spillertrupper mv. 

 
Mermaid Bowl/ Afsluttende U12/ U14 stævne: 8. oktober 2016 i Horsens 
 
Elming Bowl/ Challenge Bowl: 1. oktober 2016 i Slagelse 
 
Afsluttende U16 stævne: 2. oktober 2016 i Slagelse 
 
 
Turnering – Flag football 
Final Four inkl. Dannebrog Bowl: 25. september 2016 i Fælledparken. 
 
 
Konkurrencer - Cheerleading 
De seks konkurrencer de kommende to sæsoner er fordelt til seks forskellige klubber, hvilket er blevet prioriteret. 
Konkurrencerne er jævnt geografisk med tre konkurrencer i både Jylland og på Sjælland. 
 
 
Mermaid Bowl  
Planlægningen kører fornuftigt nu, det er dog af og til svært at koordinere, når der er tre parter. Der har været 



stor frustration fra alle parter i arbejdsgruppen, men det virker til, at alle nu arbejde frem mod en god Mermaid 
Bowl. Der har lige været afholdt møde i styregruppen, hvorudover bl.a. Horsens Kommune og AC Horsens deltog. 
På mødet blev rigtig mange ting stemt af.  
 

Økonomisk har vi modtaget støtte fra en PR fond i Horsens Kommune på 50.000 kr. Der er ligeledes lukkede flere 
sponsoraftaler, så der er ro på økonomien. Det er dermed ikke sikkert, at vi får et overskud på Mermaid Bowl, da 
vi er afhængige af entreindtægter på 200.000 kr. Der arbejdes på at tiltrække rigtig mange tilskuere via den 
lokale markedsføring. 
 
 
Beskrivende handleplaner for 2017 
Vi har talt planerne for 2017 igennem. Som der blev talt om på sidste bestyrelsesmøde bl iver 2017 et ”driftsår”, 
da vi først midt i året får godkendt vores strategiaftale med DIF. Det er fornemmelsen, at vi bør italesætte første 
halvdel af 2017 som et driftsår, men vi i anden halvdel af 2018 god kan arbejde med udvikling frem imod 2018, 
hvor strategiaftalen med DIF starter. 
 
 
IFAF regelbog 
IFAF er i gang med at revidere regelbogen, og det er muligt for nationerne at komme med forslag til 
regelændringer. Vi har ladet det være op til Dommerudvalget at indsende evt. forslag. 
 
 
Cheerleading Camp 
Der afvikles i første weekend i oktober cheerleadingcamp i Frederikshavn. Campen var tæt på at blive aflyst, da 
der ved deadline kun var tilmeldt 39 personer. Der er nu tilmeldt tæt ved 130 personer, og økonomien i campen 
hænger sammen.  
 
 
Anti Doping Danmark  
Vi er i dialog med Anti Doping Danmark om at få opdateret politiker og handlinger på området. Anti Doping 
Danmark vil gerne støtte op om forbundene, så de får sat konkrete handlinger på deres anti doping politik. Lars og 
Nicolai deltager i et møde med Anti Doping Danmark i starten af oktober. 
 
 
Ledelse 
Nicolai fungerer som daglig leder for Thomas og Signe, mens Lars er bortrejst. Der har været afholdt 
personalemøde i Brøndby, og Thomas har været i Århus til en arbejdsdag.  
 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

15 MIN 14. EVENTUELT  

DISKUSSION  

NFL Game Pass 
NFL Game Pass har bedt os køre en kampagne for deres ”Free trial” her efter sæsonen er gået i gang. Det har skabt lidt uro på Facebook 
om, at vi markedsfører det for sent, men der er lagt de alm. reklamer op i juli/ august.  
 
 
Samarbejde med TV3 
Der ønskes et tættere samarbejde med TV3. Der blevet stillet spørgsmålstegn ved, om vores samarbejde med NFL vedr. Game Pass kan 
være et problem. TV3 reklamere angiveligt selv for NFL Game Pass, så det bør ikke være noget problem. Hvis det det bliver et problem, 
må vi forholde os til det på det pågældende tidspunkt. 
 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 
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