Landshold DAFF
Bestyrelsen ønsker at præsentere et oplæg vedr. landsholdene og landsholdsaktiviteterne på
årsmødet i november.
Bestyrelsen mener ikke, at landsholdene kan legitimeres i et argument om de skaber flere
medlemmer. Alle analyser vises, at det ikke har nogen effekt ift. rekruttering af nye spillere/
udøvere, at man har en landshold i den pågældende idrætsgren. Bestyrelsen mener ligeledes,
at grundlaget for at have et landshold i en pågældende idrætsgren/ aktivitet/ aldersgruppe er,
at vi har en turnering/ konkurrence i pågældende idrætsgren/ aktivitet/ aldersgruppe.
Bestyrelsen ønsker at opstille principperne for hvad der kræves for at have et landshold i den
pågældende idrætsgren/ aktivitet/ aldersgruppe. Diskussionen skal bringes ud i
cheerleadingudvalget og flag footballudvalget.
Punktet behandles på næste møde.
Gennemgang af DAFFs landshold.
Overordnet set, så er DAFFs idrætsgrene organiseret internationalt i 2 forskellige
organisationer – cheerleading i ICU og flag-football og amerikansk fodbold i IFAF.
DAFF er Full Member i IFAF og for at opretholde dette medlemskab, skal DAFF opretholde
minimum 2 landshold, der deltager i IFAF-turneringer, (Mulige landshold er AMF A og U19, og
flag er det herrer og damer) og DAFF skal arbejde på deltagelse med alle landshold i IFAFturneringer.
ICU har i øjeblikket ingen regler på området.
Herunder vil jeg beskrive de enkelte hold og aktiviteter, og nederst i dokument vil der komme
en oversigt økonomien i de enkelte hold.
AMF
Generelt er landshold der hvor vi udvikler, spillere, trænere, medics med mere, hvor en del af
disse indgår som undervisere på træneruddannelser med mere. Der er også på landshold,
hvor der inspiration til indhold på diverse uddannelser, samt til ATK. Landsholdene har åbne
træninger, hvor alle kan komme og observere træning, møder, med mere – i år prøver vi en
formaliseret tilgang, med et par udvalgte trænere fra A-landsholdet, der guider de besøgene
trænere gennem dagen, og svarer på spørgsmål, med mere.
Landsholdene har generet en del spillere, der lige nu befinder sig på high schools, colleges og
endda NFL.
Derudover giver det at have landshold mulighed for at nogle udøvere kan gå på Team
Danmark gymnasier og specielle Team Danmark linjer.
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U17-landsholdet
U17-landsholdet er basen for talentudvikling og introduktionen til landshold i
amerikansk fodbold. U17-landsholdet bliver flittigt brugt som talentudvikling for
trænere, og andre hjælpe-staff funktioner.
U17 NM hvert andet år i ulige år og målet er en åben U16 camp i lige år.
Forudsætninger:
Der skal spilles U16 (minimum 7-mands) og U19 (minimum 7-mands) tackle
football i Danmark – der skal være 300 spillere med licens der har alderen til at
spille på U17-landsholdet. (3 årgange)

U19-landsholdet
U19-landsholdet er næste skridt i talentudviklingen, og formålet er at gøre
spillerne klar til A-landsholdet. På U19-landsholdet finder der stadig en udvikling
af trænere and andre hjælpe-staff med mere sted.
U19 NM hvert andet år i lige år, U19EM hvert andet år i ulige år.
Forudsætninger:
Der skal spilles U16 (minimum 7-mands) og U19 (minimum 9-mands) tackle
football i Danmark – der skal være 400 spillere med licens der har alderen til at
spille på U19-landsholdet (4 årgange)
A-landsholdet
A-landsholdet er flagskibet i landsholdsprogrammet for amerikansk fodbold, og
det hold der trækker den største interesse fra interessenter – medier, sponsorer
etc. af de 3 landshold.
Tidligere var EM hvert fjerde år – fremover bliver der EM hvert andet år i lige år,
men med gruppespil i ulige år – formålet er, at hvert land har mindst 2 kampe
om året, heraf en hjemmekamp, for at skabe mere synlighed.
Forudsætninger:
Der skal spilles senior (minimum 11-mands) tackle football i Danmark – der skal
være 500 spillere med licens, hvoraf minimum 300 skal spille 11-mands.
(Kvinder)
Der har ikke været et kvindelandshold i amerikansk fodbold før i Danmark, men
der er både EM og VM, og de andre lande omkring os har kvindelandshold – så
der er turneringer et eventuelt hold kan deltage i.
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Indtil sidste år har der ikke været meget aktivitet vedr. kvinder i amerikansk
fodbold, det har drejet sig om piger der har spillet med i u-rækkerne på
drengehold, men Copenhagen Tomahawks fik etableret et kvindehold henover
2016/2017, der spillede et par træningskampe 2017, og deltog i den svenske
turnering i 2018.
Der kan her godt argumenteres for, at et kvindelandshold vil være med til at
fastholde de kvindelige udøvere der findes i sporten, samt kunne tiltrække nye til
sporten – dette skal naturligvis indgå i overvejelserne, og så skal der være klare
planer der understøtter dette.
Hvis det sidste er tilfældet, så kan et kvindelandshold i amerikansk fodbold
etableres ud fra nedenstående:
Før vi opstarter en proces vedr. etablering af kvindelandshold, skal følgende være
opfyldt.
Der skal minimum være 6 hold der spiller 9-mands tackle, og der skal være
minimum være 200 spillere med licens.
Der skal ved etablering laves en udviklingsplan, der leder hen mod, at der er 5 år
senere som minimum er 350 licenser, hvoraf minimum 250 fordelt på 6 hold der
spiller 11-mands tackle football i Danmark.
FLAG
Herrer
Herre flag-landsholdet er DAFFs absolut bedste landshold hvad angår
internationale resultater. Danmark vundet EM de sidste 5 gange i træk, senest på
hjemmebane i 2017, og har vundet sølvmedaljer ved VM i 2006, 2008, 2010,
2016 – fik 3. plads seneste VM 2018.
Forudsætninger:
Der skal minimum være 15 hold der spiller turnerings flag-football i Danmark, og
der skal minimum være 150 licenser.

(Kvinder)
Kvinde flag-landsholdet har været af og på siden VM 2012, og har bedste resultat
fra 2017 hvor holdet vandt EM på hjemmebane og 2018 med en 8. plads ved VM.
Det skal diskuteres hvornår kvinde flag-landsholdet eventuelt igen skal på
budgettet. fx et antal licenser. Der kan her godt argumenteres for, at et kvinde
flag-landshold vil være med til at fastholde de kvindelige udøvere der findes i
sporten, samt kunne tiltrække nye til sporten – dette skal naturligvis indgå i
overvejelserne, og så skal der være klare planer der understøtter dette.
Hvis det sidste er tilfældet, så kan et kvindelandshold i flag-football med
økonomisk støtte fra DAFF etableres ud fra nedenstående:
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Der skal minimum være 6 hold der spiller turnerings flag-football i Danmark, og
der skal være minimum være 75 spillere med licens.
Der skal ved etablering laves en udviklingsplan, der leder hen mod, at der er 5 år
senere som minimum er 10 hold der spiller turnerings flag-football i Danmark, og
der skal være minimum 150 licenser.

CHEER
Først er fremmest så har junior landshold været drøftet i cheerleading udvalget
og der er enighed om at det ikke er noget vi skal etablere i nærmeste fremtid.
Generelt er giver det at have landshold i cheerleading mulighed for at nogle
cheerleading udøvere kan gå på Team Danmark gymnasier og specielle Team
Danmark linjer.
All Girl
All Girl landsholdet har deltaget ved VM i kategorien All Girl Premier (højeste
niveau) siden 2014, med bedste resultat i 2015 hvor det blev til en 4. plads, de
andre år er holdet blev 5, og mangler stadig lige det sidste for at komme i
medaljerne – de sidste 2-3 år har holdet dog gjort store fremskridt sportsligt, og
har højnet deres niveau og nærmer sig medaljerne. Men de andre lande arbejder
også hårdt, så der skal hele tiden udvikles.
All Girl landsholdet udvikler og løfter udøverne op til meget højt niveau, og giver
dem en udviklende og elitær tilgang, de kan tage med tilbage i klubberne,
sammen med de nyeste teknikker og stunts. All Girl landsholdet udvikler også
trænere – hvilket er noget der kan gøres mere systematiseret i fremtiden.
Forudsætninger:
Der skal til DM være minimum 5 juniorhold i level 5 og minimum 3 seniorhold i
level 6, og minimum 200 junior pige licenser, samt minimum 100 senior pige
licenser til DM.
(Coed)
Coed landsholdet har haft svært ved at etablere sig da der ikke er mange
mandlige udøvere, hvilket giver et meget begrænset fundament for et Coed
landshold, både i antal såvel som sportslige niveau - det er lidt samme
problematik som kvinde flag-landsholdet.
Der skal også diskuteres hvornår et Coed landshold igen skal aktiveres, fx hvor
mange aktive skal der være og på hvilket niveau.
Der kan her godt argumenteres for, at et Coed landshold vil være med til at
fastholde de mandlige udøvere der findes i sporten, samt kunne tiltrække nye til
sporten – dette skal naturligvis indgå i overvejelserne og så skal der være klare
planer der understøtter dette.
Fakta der skulle argumentere for dette er, at der ved DM i 2016 stillede 52
mandlige deltagere op, i 2017 var det tal 40, i 2018 var det 33 og i 2019 er der
20 – vi havde COED på programmet i 2016 og 2017, og vi aflyste i 2018 og
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etablerede camps i stedet, og vi aflyste helt i 2019 – så måske har et COEDlandshold en fastholdelses- og rekrutteringseffekt på mandlige udøvere.
En sidegevinst ved at etablere et COED-landshold er, at der så vil være et ekstra
hold til at dække de fællesomkostninger der er forbundet med såvel træninger i
Danmark som selve turen til VM i Orlando – dette vil gøre egenbetalingen for All
Girl noget mindre.
Her er et udkast til en 4 års-plan der skal følges, hvis Coed etableres
2020 - udviklingslandshold - fokus på rekruttering og fastholdelse af drenge deltager til VM (uden resultatmæssige forventninger)
2021 - udviklingslandshold - fokus på rekruttering og udvikling - deltager til VM
(uden resultatmæssige forventninger)
2022 - alm. forudsætninger for Coed som AG - deltager til VM (uden
resultatmæssige forventninger)
2023 - alm. forudsætninger for Coed som AG - deltager til VM (her skal der laves
resultatmæssige forventninger fremadrettet, på baggrund af observationer fra de
foregående år)
Forudsætninger 2023:
Der skal til DM være minimum 3 juniorhold i level 5 og minimum 3 seniorhold i
level 6, og minimum 20 junior drenge licenser, samt minimum 35 senior drenge
licenser til DM.
Økonomi
AMF
U17 (100 %)
U19 (60-70%)
A (50-60%)
(Kvinder) er ikke medtaget i nedenstående, da det er usikkert
hvordan en fremtidig EM-turnering ser ud (og evt. VM) – om den
bliver som A-landsholdet, eller som U19-landsholdet vides ikke, og
det gør en forskel. Men økonomien vil i så fald være som A eller
U19.
Flag
Herrer (60-70%)
(Damer) (60-70%) Ikke med i budget 2019.03.21
Cheer
All Girl (60-70%) – på niveau med U19 i AMF (gjort fordi de altid er i
USA)
Coed (60-70%) – på niveau med U19 i AMF (gjort fordi de altid er i
USA) Ikke med i budget 2019.
Nedenstående er det er budget for 2019 og oplæg til fremskrevne budgetter for
overslagsårene ved nuværende aktivitetsniveau, samt nuværende politik for egenbetaling.
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Landsholdsbudgetter fremskrevet 2020 - 2024

Flag H
2019
2020
2021
2022
2023
2024

60000
80000
60000
80000
60000
80000

Flag D
0
80000
60000
80000
60000
80000

A
225000
225000
225000
225000
225000
225000

U19
320000
150000
320000
150000
320000
150000

U17

AG
0
0
0
0
0
0

170000
140000
140000
140000
140000
140000

COED
0
140000
140000
140000
140000
140000
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775000
815000
945000
815000
945000
815000
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