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Dagsorden
1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 7. JUNI
2018

5 MIN
DISKUSSION

KONKLUSIONER

Referatet var rundsendt og godkendt på mail. Referatet blev underskrevet.
HANDLINGSPUNKTER

5 MIN

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

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

2. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG
ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

50 MIN
DISKUSSION

Orientering fra Administrations- & Kommunikationsafdelingen
Bestyrelsesmøde d. 30. august 2018
Konkurrencer – Cheerleading
Sommer Cup blev afviklet lørdag d. 9. juni 2018 i Gentofte Sportspark. Der er tilmeldt 560 betalende udøvere (lidt mere
end sidste år) og ca. samme tilskuerantal som sidste år. Det samlede regnskab er stort set færdigt og det samlede
overskud bliver på 100.000 kr., der fordeles ligeligt mellemme DAFF og klubben.

Konkurrencerne for 2018-2020 er fordelt, og meldt ud. Jam Aalborg endte med at måtte afholde Jule Cup i Randers. Der
er afholdt de første møde med klubberne for Jule Cup og DM. Louise J har overtaget dette. Vi er i gang med at opdatere
vores skabelon for afholdelse af konkurrencer.
Turnering – Amerikansk fodbold
Turneringstilmeldingen for efterårets turnering skred, så kamp programmet først kom ud i starten af juli. Næste år skal
tilmeldingen rykkes 14 dage frem. Dommerplanen var til gengæld klar får dage efter udsendelsen af turneringsplanerne.
Efterårsturneringerne er kommet godt i gang, og det virker til, at det sportsli gt er en god løsning med en opbrydning
(vurderet ud fra de første par weekender).
Der er store dommerudfordringer. Rigtig mange klubber har udfordringer med at finde dommere. Der er i dialog med
Dommerudvalget omkring, hvordan vi kan hjælpe klubberne. Det vurderes, at det er afgørende, at klubberne
understøttes ift. at finde dommere og gøre det attraktivt at være dommer. Måske skal det også gøres lettere at blive
dommer.
Turnering – Flag football
Turneringen er også godt i gang og er kommet til mellemspillet. Vi afvikler Dannebrog Bowl på Gentofte Stadion ifm. en
NL semifinale lørdag d. 29. september.
Rookie Day – 9. juni 2018
Klubberne tog ikke Rookie Day d. 9. juni 2018 til sig. Under ti klubber var tilmeldt, og arrangementerne i disse klubber
blev gennemført. Selv om datoen var meldt tidligt ud, kom det bag på mange klubber, at der var Rookie Day den dag.
Skal vi fastholde en Rookie Day i juni, skal der være en langt mere massiv dialog med klubberne.
Virksomhedspraktikant
Magnus Kirkeby Hansen har været i otte ugers virksomhedspraktik hos os. Han arbejder med Rookie Day, revidering af
Niveau 2 træneruddannelsen i amerikansk fodbold og fastholdelseskonceptet for U16 og leverede et rigtigt fint stykke
arbejde. Magnus kan godt i et omfang tænke sig at arbejde frivilligt for DAFF.
ECU Championships Committee
Det blev på ECUs generalforsamling besluttet at etablere en Championships Committee, der skal evaluere og
videreudvikle EM. Deadline for indstilling af kandidater er 31. august 2018. Vi indstill er ingen kandidat.
DIF Bestyrelses arbejdsplan 2018-2019
DIFs bestyrelse har informeret om deres arbejde i det kommende år. ”Bestyrelsens arbejdsplan 2018 -2019”, som viser
og beskriver, at der i den kommende periode er et meget højt ambitionsniveau for DIF-idrætten og ”Bestyrelsens
ansvarsområder og SPF-kontaktpersoner 2018-2019” ligger i Drop Box.
DIF Medlemmet i centrum
Spørgsmål til Årsrapport 2017
Udsat da Nicolai Blom var fraværende
Noter fra bestyrelsen til Orientering fra Administrations- & Kommunikationsafdelingen
-

-

Turneringskatalog skal sendes ud i bedre tid.
I øjeblikket opleves der store udfordringer med at finde dommere til diverse kampe. Dette fokusområde er oplagt som et
punkt på kommende budgetmøde. Der har hidtil været stort fokus på NL og det at være elitedommer, hvilket er positivt
men breddearbejdet skal fylde mere og der skal være en rød tråd mellem dem, på grund af rekrutteringsgrundlag og
udvikling. To kurser er udbudt i e-læring og er dermed blevet en måde at lære dommergerningen inden man kommer ud
og dømmer hvor læringen er stor, specielt når det sker sammen med erfarne dommere . Første runde er udbudt, og det
skal muligvis revideres til næste omgang. Et fremtidigt ønskescenarie er en dommerforening, så klubberne ikke skal
levere dommere, da denne opgaver slider meget på klubber og spillere.
Rookieday – kommunikationen mellem DAFF og klubberne skal forbedres. Klubberne skal have bedre tid til at planlægge
rookieday.

Orienteringspunkter fra Sports og Udviklingsafdelingen til DAFF’s bestyrelsesmøde torsdag den 30. august 2018
Sidste bestyrelsesmøde var den 7. juni 2018.
Talent & Landshold
Cheerleading.
Vi har afholdt møde med Lina og Matjaz om mulighederne for at de er landstrænere igen i 2018/2019 nu de er træn ere i Rockets,
og derfor i Danmark. De er klar og har allerede gjort sig en del overvejelser om optimering, og de har sågar indhentet tilbud på
team wear og uniformer (vores nuværende uniformer er slidte og ikke tidssvarende, så det skal på budget til 2019 ). Lige nu
arbejdes der på at få alle træningsweekender på plads og offentliggjort snarest, samt undersøge mulighederne for at tage
tidligere til Orlando for at træne det sidste der, nu da påsken falder som den gør.
Der er tryouts den 6-7 oktober, hvilket har været offentliggjort længe.
Flag football
Landsholdene er hjemvendt fra VM i Panama – herrerne blev nr. 3 og damerne nr. 8.
Herrerne blev kort inden afrejse ramt af en afbud, men fandt hurtig fin reserve, desværre mistede holdet Jakob Espersen alle rede
inden VM startede, da han blev skadet til allerførste træning og måtte en tur forbi hospitalet, endvidere blev Steffen Erikst rup
ramt af skade i baglåret på første dag, så holdet var lidt decimeret. Ikke desto mindre formår de at holde sig inde i VM, og vinde
bronzekampen mod Mexico, der blev spillet lige efter semifinalenederlaget til USA. Damernes 8. plads er den bedste placering ved
et VM nogensinde, og der var et par kampe der var meget tætte, hvor en sejr kunne have givet en endnu bedre slutplacer ing.
AMF
U16 campen måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldte, hvilket måske skyldes den sene placering i juli måned, som er en føl ge
af at skolerne gik senere på ferie i år end tidligere.
U19-landsholdet gennemførte planlagte camp hos Middelfart Stingers, og det var en god og produktiv camp, selvom der kom flere
afbud en vanligt – de typiske årsager var ferie og enkelte spekulerede i, at det først er næste år der er U19EM. Vi skal ar bejde på
at have et endnu tættere forløb fra U17 til U19, så det bliver naturligt at deltage i alle træninger med videre fra første gang de er
på U16 til de har spillet U19EM.
A-landsholdet afholdt camp hos BGI, hvor faciliteterne var helt i top, og det var en meget god og produktiv camp, hvor der hele
tiden blev justeret og stemt af i forhold til udviklingen af spillere og holdet, samt for at sikre at vi fik udtaget de rigtige spillere
med henblik på det bedste hold – og det er vurderingen, at det lykkes rigtig godt. Turen til Helsinki og de sidste forberedelser gik
som planlagt og alle var klar til kamp mod Østrig, hvor vi spiller en rigtig god kamp, men hvor Østrig trækkere fra i 4 qtr., og hvor
vi til sidste skifter en del ud for at gøre klar til kampen mod Sverige 48 timer senere. Kampen mod Sverige starter perfekt, men på
et tidspunkt går hele holdet kollektivt ned, og kampen vender fuldstændig – selvom vi kommer tilbage til sidst, så taber vi
kampen. Kampen mod Storbritannien om 5. pladsen fortsætter i store træk, hvor kampen mod Sverige går galt – mentale fejl på
kritiske tidspunkter. Vi spiller i store træk 9 gode qtr., men 3 rigtig dårlige og det kan man ikke på dette niveau uden
konsekvenser. Kampen mod Østrig viser vi er kommet meget tættere på toppen og at når vi spiller op til vores potentiale, så e r vi
med helt i top. Der er ikke langt fra 1 til 6 i Europa, men vi skal spille helt til vores bedste hele tiden, hvis vi vil højere op.
Årsagen til de udfald der kommer i hver kamp, kan sikkert til dels tilskrives manglende landskamps rutine hos spillere og træ nere
– det er over 2 år siden landsholdet sidst spillede en kamp.
Uddannelser
Cheerleading
I løbet af september afholdes der introuddannelse, niveau 1, regelkursus og workshop indenfor og Malene har brugt en del tid og
ressourcer på at få alle de praktiske opgaver omkring uddannelserne på plads.
Planlæggelse af cheerleading uddannelser
Introuddannelse (vest og øst). d. 1. september
Niveau 1 uddannelse (plus T1 og spotkursus) d. 7.-9. september
Regelkurser (vest og øst) d. 22.-23. september
Derudover er der medgået en del tid på revidering af undervisningsmaterialer for både intro og niveau 1. Dette har Malene gjort i
samarbejde med to fra cheerleadingudvalget. Noget af materialet er erstattet med e -læring og så er formen på den praktiske
uddannelse blevet ændret, så der kommer øget fokus på at gøre kursisterne dygtigere undervisere rent didaktisk.
AMF
Planlægning af AMF uddannelser – der er fundet dato og undervisere for de fleste uddannelser. Derudover er lokationen ved at
være på plads. Kursuskataloget forventes at være hos klubberne i løbet af september.
Niveau 2
Vi har haft to praktikanter som har lagt et stort stykke arbejde i at strukturere det eksisterende materiale på niveau 2
uddannelsen. Der er dog et stykke arbejde der skal gøres i forhold at få uddannelsen gjort helt klar, og det arbejde afventer den
nye udviklingskonsulent.

E-læring
Kim Larsen og Frank Kristensen har sammen lagt et stort stykke arbejde i at udvikle e -læringsmoduler indenfor dommergerningen
i AMF. Malene har lavet e-læringsmodul indenfor regler i cheerleading og er derudover på trapperne med et modul omkring
”organisationen”.
Medickursus
Vi har afholdt en ny omgang Medickurser (vest og øst) d. 13. og 15. august og i Brøndby (16 deltagere) og Aarhus (9 deltagere ).
Kurset har været udbudt til andre forbund og der har været kursister fra både ishockey, rugby, judo, cheerleading og AMF.
Desværre har der næsten været flere fra andre forbund fremfor vores eget, hvilket er lidt ærgerligt.
Feedback har været rigtig positiv.
Udvikling
Skolemateriale cheer – Sara fra udvalget har udarbejdet noget undervisningsmateriale der kan tages direkte ind i folkeskolen og
som følger deres læringsmål. Dette er gjort for at lette arbejdet for klubberne og for samtidig at have et kvalitets stempel på det
undervisning klubberne tager med ud i skolerne.
FIT FIRST – udarbejdelse af materiale til undervisning i Flag er i gang. Malene og Lars Abramhamsen udarbejder materiale til brug
i skolerne – primært indskoling og mellemtrin. Flere og flere klubber får henvendelser fra skoler som ønsker at inddrage flag i
deres undervisning. Materialet bliver lanceret i januar 2019.
Super Gameday i Valby – d. 10. Juni blev der afholdt Super Gameday I Valby hvor der var gang i 5 baner på én gang.
Arrangementet var meget selvkørende og personer fra Flag-udvalget var gode til at promovere begivenheden på Facebook.
CU-møde – d. 4. juli blev der afholdt møde i cheerleadingudvalget. Se referat.
Organisation
Sommercup – d. 9. juni afholdte DAFF i samarbejde med Copenhagen Cheerleaders, sommercup på Gentofte Stadion.
Arrangementet var godt planlagt og det var overordnet set et rigtig godt arrangement. For første gang deltog et finsk hold ve d
denne konkurrence.
Arbejdet med at finde ny udviklingskonsulent er i fuld gang og forventes afsluttet inden udgangen af august, således at ny
medarbejder kan starte den 1. oktober.

Noter fra bestyrelsen til Orienteringspunkter fra Sports og Udviklingsafdelingen

-

Landshold:
Flag: Herreholdet var ramt af skader til VM. Herrelandsholdet får en 3. plads og damelandsholdet får en 8. plads.
A-EM: Landsholdet blev nummer 6 til EM. Tidligere har landsholdet tabt stort til nationer som Østrig og Frankrig.
Denne gang var Danmark mere med i kampen. De andre lande havde et højt bundniveau, og der var nogle positioner,
hvor de andre lande generelt var stærkere.

-

Cheerleading landshold: Lina og Matjaz er i landet så det gør det lettere for DAFF at have dem som landstrænere uden
at det lider betyder den store økonomiske belastning.

-

Uddannelser: Cheerleadinguddannelser er i gang. AMF er ved at blive planlagt.

-

E-læring: Der er i alt 4 kurser, som på nuværende tidspunkt er udbudt. Det er et vigtigt fokusområde, for at frigøre tid
til de frivillige i klubberne når det gælder uddannelse.

-

Medic-kurser: Der var ikke så mange tilmeldt denne gang. Der var ligeså mange fra andre forbund som der er fra vores
egen. Konceptet og prisen er fin, der skal fortsættes med at gøre reklame blandt klubberne omkring dette.

-

Fit First: udarbejdelse af materiale til undervisning i Flag er i gang. Det kunne give god mening, at ungdomsflagrækker
opstår i tackleklubberne. Off-season flagturnering for ungdomshold. Der er folk fra flag som kunne hjælpe ungdomshold
i tackleklubber. Meget interessant arbejde som er baseret på forskning og langsigtet rekruttering.

-

Drøftelse af erfaringer fra stater i USA hvor der ikke spilles ungdomstackle, men kun flag. Er det en vej vi bør gå i DAFF.
Det skal undersøges nærmere. – Sanne Ewe vil se nærmere på amerikanske erfaringer

KONKLUSION

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Sanne undersøger omkring tackle/flag i ungdomsrækkerne (Hvad er
tendenserne).

Sanne

30 MIN

DEADLINEDATOER

3. LUKKET PUNKT

MICHAEL

DISKUSSION

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

30 MIN

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

4. FORBEREDELSE AF ÅRSMØDET

MICHAEL/ ANDERS

DISKUSSION

Snak om hvem der gerne vil genopstille til den kommende bestyrelses periode samt ekstern henvendelse.
Budgetmøde 28. oktober – Fokus kommer primært at være på økonomi for 2019. Hvordan ser budgettet ud til næste år?
Dommeransvarlige i tackle og dommerudvalget skal muligvis inddrages for at tale om dommerudfordringen. Budgetmødet skal falde på
plads i september og invitationer skal sendes ud ultimo september. Administrationen skal sikre dette.
Forslag til punkter til budgetmøde: Udvikling af kvindetackle, budget 2019, inddragelse af dommerudvalg (dommerproblematik),
medlemsudvikling.
Oplæg til budget om udvikling af kvindetackle udarbejdes af Sanne og Inge .
Strategiaftalen – skal præsenteres for klubberne igen. Grundet løbende udskiftning i vores medlemsklubbers bestyrelser, er der behov
for at strategiaften gennemgås jævnligt.

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Sanne og Inge laver konkret forslag til budget i kvindetackle
Michael P tager fat i udvalget omkring variation af i priser for
cheerleadingklubber

Sanne, Inge, Michael P og
Nicolai

Nicolai sender invitationer ud til budgetmøde

10 MIN

5. REFERAT IFAF KONGRES

MICHAEL B

DISKUSSION

I forbindelse med VM i flag-football i Panama, blev der afholdt IFAF årsmøde, hvor Lars Carlsen og Michael Brøndum deltog. Det var
Michaels tredje IFAF årsmøde og på trods af de mange positive ting der er at sige, så virkede årsmødet desværre lidt uforb eredt og
uorganiseret.
Det virkede som om at bestyrelsen havde brugt alt deres energi på de mange retssager, og var uforberedte til mødet. Andy Full er stod
for en stor del af styringen af mødet, med få konklusioner.
På positiv siden var klar at der i år deltog flere europæiske lande, hvilket var en stor fordel. Der var møde blandt de europæiske lande
og der ser ud til at være basis for et samarbejde, de nye lande er Frankrig, Østrig, Serbien, Italien og Tjekkiet.
Gregor Murth fra Østrig blev valgt som europæisk repræsentant i IFAF.
Michael og Lars har snakket med den nye Europa repræsentant Gregor Murth, at tage initiativ til at indkalde de europæiske lande til
møde i Danmark. De europæiske lande skal samles for at få den europæiske agenda på dagsordenen.

US-football er i dialog med NFL. Flag kunne være en mulig for kommende olympisk sportsgren , og umiddelbart virker det som noget
NFL er interesseret i.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Efter dialog med IFAF indkalder Michael Brøndum og Lars de
andre europæiske lande til møde omkring et styrket samarbejde i
Europa.

Michael Brøndum og Lars

10 MIN

DEADLINEDATOER

6. REFERAT POLITISK MØDE IFM EM FINLAND

ANDERS

DISKUSSION

I forbindelse med A-EM i Helsinki blev der afholdt møde mellem de deltagende lande.
Efter Frankrig og Østrig var blevet budt til velkommen tilbage i det gode selskab, blev følgende punkter drøftet:
-

For A-landsholdene skal der være aktiviteter hvert år, i stedet for kun hvert fjerde år. De videre drøftelser blev taget med
til IFAF generalforsamling i Panama.
Vilkårene er meget forskellige landene imellem.
Det var positivt at få genoptaget dialogen og netværket landende imellem.

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

10 MIN

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

7. DELTAGERE VED NORDISK MØDE I UGE 42

MICHAEL B

DISKUSSION

Hvem fra bestyrelsen deltager ved det Nordiske møde i forbindelse med U19NM
KONKLUSIONER

Anders Skovgren deltager
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Anders Munch deltager i Nordisk møde

5 MIN

8. DELTAGERE TIL DIF BUDGETMØDE

MICHAEL B

DISKUSSION

Hvem fra bestyrelsen deltager ved DIF Budgetmøde? Da Michael Brøndum ikke har mulighed.
KONKLUSIONER

Det er aftalt at Niels Højen deltager på mødet.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Niels Højen deltager DIF Budgetmøde sammen med Nicolai

15 MIN

9. STATUS STRATEGIAFTALE

DISKUSSION

Se tidligere fremsendte statusrapport fra DIF.

MICHAEL B / ANDERS

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Nicolai skal sende en status på spor 1 til bestyrelsen

30 MIN

10. LICENSUDVIKLING

ANDERS

DISKUSSION

Angående ungdomslicenser mellem 2013 og 2018 er tallene på amerikansk fodbold nogenlunde status quo. Der har været et rygte om
at licenstallene styrtdykker.
Oversigt over licenstallene findes længere nede, værd at bemærke er, at
U19 er dykket i nogle år, men faktisk er steget igen de sidste par år.
Medlemstallene for senior har været faldende løbende i perioden.
Samlet set er licenstallene faldet hvert år. Licenstallene skal præsenteres på budgetmødet. Hvad gør vi?
Fokus på ungdomsafdelingen er meget vigtigt. Klubberne fokuserer meget på ungdommen, men konsekvensen er muligvis at fokus går
fra seniorårgangen.
Det er rettet henvendelse til SDU ved professor Bjarne Ipsen for at lave en projektbeskrivelse til en bachelor eller en kandidat, som kan
lave en analyse til hvad klubberne der vækster, gør? Dette kan være med til at give os et billede af hvilke handlinger der er succesfulde
og hvilke der er mindre succesfulde.
Licenstallene skal præsenteres for klubberne, evt. på budgetmøde.
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2015

60

60

120

138

185

205

196

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2012

2013

2014

U14
2015

163

117

138

275

306

273

218

2016

2017

2018

2012

2013

2014

U16
2015

486

357

304

370

326

351

323

2016

2017

2018

2012

2013

2014

U19
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363
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2016
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2018

1189

1049

956

2012

2013
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SR
2015

1493

1483

1338
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KONKLUSIONER

Der er ikke sket det store blandt u-licenser de sidste 5 år, men der er sket et fald på U12 og det kommer muligvis til at vise sig i de
kommende år på de andre rækker.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Samarbejd med Bjarne Ibsen om projektbeskrivelse

Anders / ??

45 MIN

DEADLINEDATOER

11. EVENTUELT

MICHAEL B

DISKUSSION

DIF søger kandidater DIFs udviklingsudvalg – kandidater skal sende CV til Jon Mortola fra DIF.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Sanne vil gerne indstilles til DIFs Udviklingsudvalg

Nicolai, Niels og Lars

Dato:

Dato:

Michael Brøndum Hansen

Malene Bennetsen Kolmos

Formand

Referent

Dato:

Dato:

Sanne Ewé

Michael Pasieczny

Bestyrelsesmedlem

Næstformand

Dato:

Dato:

Nadia Panzio

Kasper Lindén

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Inge Romsdal

Niels Højen Hansen

Bestyrelsesmedlem

1. suppleant

DEADLINEDATOER

