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Dagsorden 
 

 

5 MIN 
1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 27. 
MARTS 2019 
 

 

DISKUSSION  

 

KONKLUSIONER  

Referatet var rundsendt og godkendt på mail. Referatet blev underskrevet. 
 
Revisionsprotokollat for 2018 blev godkendt og underskrevet. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

   

30 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 

 

40 MIN 
2. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG 
ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION 
 

 

DISKUSSION  

 
Administration & kommunikation 
 
Turnering – Amerikansk fodbold 
Mail udsendes hver uge, så klubberne ved hvilke kampe, der spilles og hvilke kampe de skal dømme. Det virker til, at denne 
”service” gør, at klubberne tidligere får forholdt sig til både de kampe, de skal spille i weekenden, men også de dommeropgav er, 
som de har. Det virker til, at der er bedre styr på kampe og dommeropgaver, så klubberne ikke i sidste øjeblik finder ud af, at d e 



ikke kan stille hold eller mangler dommere. Klubberne får også via denne service besked om, hvem der skal dømme dem i den 
pågældende weekend, og derved er det let for dem at kontakte dommerholdet. Flere klubber har ligeledes rost servicen.   
 
Kronborg Knights har trukket sit U19 hold fra turneringen, da de er blevet ramt af en del skader. Klubben har tilmeldt et U19  hold 
efterårets turnering, så det virker til, at det er styr på klubbens U19 afdeling. Kronborgs trækning er den eneste i turneringen, men 
der var et par stykker forud for turneringen. Det vurderes til at være mindre end tidligere år.  
 
Turneringstilmelding for efteråret er udsendt til klubberne, og der er deadline for tilmelding af hold 5. juni. Det er målet af have 
turneringsplanerne for efteråret klar i løbet af 14 dage, det kan dog trække ud, hvis der er klubber, som ikke kan tilmelde i nden for 
fristen eller ønsker at skifte række efter fristen. 
 
 
DM i cheerleading 2019 
DM i cheerleading blev afviklet lørdag d. 23. marts 2019 i Odense. Det var et meget vellykket arrangement. Vi har evalueret 
arrangementet ved at sende spørgeskema ud til klubberne, så de har kunne komme med deres input. Herefter har vi haft en intern 
DAFF-evaluering samt en evaluering med Vikings Cheerleaders. På baggrund af input og evaluering har vi opdateret vores dokument 
over opgaverne til konkurrencerne, så det kommer med ved alle fremtidige konkurrencer. 
 
Arrangementet gav et overskud på 280.000 kr., der er delt mellem DAFF og Vikings Cheerleaders. Det samlede overskud er små 
40.000 kr. bedre end budgetteret.  
 
 
Sommer Cup 2020 
Der er godt gang i planlægningen af Sommer Cup, hvor vi i år har et rekordstort deltagerantal på små 750 udøvere. Konkurrencen 
afvikles lørdag d. 15. juni 2019, hvor to ansatte fra DAFF deltager.  
 
 
DM i cheerleading 2020 
Der er afholdt møde med Tigers Cheerleaders, klubben nye formand har tage over i planlægningsgruppe fra klubbens tidligere 
formand. 
 
Vi vil arbejde på at have to dommerhold på level 1-4, så vi kan afvikle konkurrencen hurtigere. Det er efterhånden en lang dag. 
Tigers kommer med et oplæg på om det kan lade sig gøre, da det vil kræve double op ift. opvarmningsplad s.  
 
Der tilbydes overnatning på hostels, og der arbejdes med at lave hotelaftale til tilskuere.  
 
 
NL Streaming 
Der har været store udfordring omkring Øst-holdet og Q-stream. De har ønsket at stream til både Zibrasport og deres egen platform 
Q-stream TV. Da Zibrasport ikke ville tillade, at der streames til en konkurrerende platform, var det ikke muligt at fortsætte 
samarbejdet med de frivillige omkring Q-stream. 
 
De frivillige fra Vest dækker nu kampene i Øst ift. det tekniske set up, mens flere frivillige fra Øst hjælper til med bemanding af 
kamera og kommentering. For første gang i år er der ro på ift. streaming. Der har været en masse særinteresser, der har gjort  det 
svært at lukke aftaler, og når aftaler har været lukket, et der opstået nye ønsker, der skulle forsøges efterlevet.  
 
Der er brugt et stort antal ressourcer fra DAFF på NL streaming. Det bør overvejes, om dette er en forbundsopgave, og 
rettighederne skal overgives til tredjepart, der varetager streamingen.  
 
 
Udsendelse af årsrapport 2018 
Årsrapporten for 2018 er udsendt til klubberne d. 9. maj 2019 med mulighed for at stille spørgsmål til den frem til 30. maj 2 019. 
Der er ikke indkommet spørgsmål.  
 
 
Mermaid Bowl og afsluttende stævne 
Der er d. 27. maj 2019 afholdt planlægningsmøde med Copenhagen Towers og Søllerød Gold Diggers omkring Mermaid Bowl og det 
afsluttende ungdomsstævne. Gladsaxe Stadion er fint til afviklingen af arrangementet og der er bane stort set lige ved siden af til 
ungdomsstævnet. Som altid er der udfordring ift. omklædningskapacitet, men det kan afhjælpes, hvis vi kan få adgang til 
omklædningsrum i ishockeyhallen og idrætshallerne. Det er aftalt med de to klubber, at der opkræves et tilmeldingsgebyr for 
spillerne ved det afsluttende ungdomsstævne på 50 kr. pr. spiller. Det afsluttende stævne er blevet så stor, at der er forholdsvis 
store udgifter til bl.a. medaljer, dommere og stævneafvikling. Der er behov for, at disse udgifter dækkes. Der er på samme må de 
en deltagerbetaling ved vores alle vores cheerleadingkonkurrencer.   
 
Kontrakt og budget gennemgås en sidste gang med de to klubber, herefter er det klart til underskrivning, og det kan offentlig gøres, 
at arrangementet er i Gladsaxe. 
 
 
Bud på EM i Cheerleading 2021 
Det er besluttet ikke at byde på EM i Cheerleading 2021. Der er en del udfordringer ift. Randers som værtsby ift. hotelkapacitet og 
ikke mindst kapacitet på lufthavnene i Aalborg og Billund.  
 
Randers har ikke den fra ECU ønskede hotelkapacitet, og ECU vurderede ikke, at skoleovernatning ville være interessant for ret 
mange hold. Med Tour de France start i Danmark i først weekenden i juni, ville EM skulle ligge sidste weekend i juni, det vil le derfor 
heller ikke været muligt at tilbyde skoleovernatning allerede fra onsdag, hvor de første hold ankommer.  
 



I Skt. Petersborg har lufthavnen en årlig kapacitet på 15 mio. rejsende, og klubberne oplever problemer med at få billetter, og 
billetterne er forholdsvis dyre. Kapaciteten på lufthavnene i Aalborg og Billund er på samlet 5 mio . 
 
Det vurderes, at København er eneste by i Danmark, der vil kunne fungere som værtsby for et EM i cheerleading i sin nuværende  
form.  
 
 
Rasmus Ryberg er trådt ud af Appeludvalget 
Medlem af Appeludvalget Rasmus Ryberg er trådt ud af udvalget, og suppleant Christina Lissa Benn er trådt ind i udvalget.  
 
 
Hørringsvar ift. DIF Good Governance 
Vi har modtaget svar tilbage på vores høringssvar til DIF. De fire foreslåede tiltag blev alle vedtaget på DIFs Årsmøde.  
 
 
DIF DM uge 
DIF arbejder med at lave en samlet DM uge i 2021 i Danmark efter forbillede fra Sverige. Der er afholdt informationsmøde, men da 
DM ugen planlægges afviklet i uge 26 passer det skidt i forhold til både amerikansk fodbold og cheerleading.  
 
 
Nyt DIF regnskabssystem 
Med udgangen af 2020 planlægger DIF at gå over på et nyt økonomisystem. Det betyder, at de forbund, herunder DAFF, der får 
lavet bogføringen hos DIF skal overgå til det nye system. Det vil være sådan, at forbundene selv skal afholde udgifterne til det nye 
økonomisystem. Informationsbrev ligger i Drop Box. 
 
 
Kvartalsregnskab for 1. kvartal 
Vi har modtaget kvartalsregnskaber fra 1. kvartal, og det ser fornuftigt ud, og på mange poster følger vi budgettet. Vi ligge r under 
på holdtilmeldinger (40.000 kr.) og licenser (180.000 kr.). Det virker umiddelbart som meget, men ved de seneste licenstal i denne 
uge, har det rettet sig meget. Vi er nu kun 100 licenser bagud ift. sidste år, og der er vores fornemmelse, at det går fremad i 
klubberne. Vores forventning er at nå målet for ungdomslicenserne, og måske endda opnå stigninger på nogle aldersgrupper. For 
senior er vores vurdering, at vi går 75 ned, så den manglende licensindtægt forventes at blive på 40.000 kr.   
 
Ud fra kvartalsregnskaber finder vi ikke, at der er behov for at ændre noget. Vi skal naturligvis med kvartalsregnskabet for 2. 
kvartal sikre os, at vores forventning til licensantal holder.  
 
 
Super Bowl i Cirkusbygningen 
Cirkusbygningen og Jimmy Bøjgaard har holdt møde vedr. et Super Bowl arrangement i 2020. Der er ikke ret langt med planerne, 
og de kan ikke oplyses om vi er del af deres planer. 
 
 
Potentiel sag på matchfixing 
Der er angiveligt afviklet en kamp i DS Vest, hvor det ene hold må opgive pga. skader midt i 3. quarter. For ikke at kampen s kal 
afbrydes og derved indberettes som ukorrekt afsluttet kamp, bliver der afviklet ét spil på 5 min. i resten af 3. quarter og ét spil på 
12 min. i 4. quarter. Hvis det er aftalt mellem holdene at afslutte kampen på den måde, er de r potentielt sket en overtrædelse af 
Matchfixing reglerne. Som forbund er vi forpligtet indberettet evt. overtrædelser til Matchfixing sekretariatet. Hvis kampen er 
afviklet som beskrevet, vil det blive overgivet til videre efterforskning til Matchfixing sekretariatet.  
 
 
 
Sport & udvikling 
 
Organisation/med mere 
Der er blevet indgået en samarbejdsaftale med Hummel med dem som tøjleverandør – Hummel ville gerne have at det blevet deres 
team wear allerede fra U19-landsholdets påskecamp – dette gav en del travlhed, men vi nåede det.  
 
Aftalen indeholder også at Hummel levere nye uniformer, og der arbejdes i øjeblikket på design med mere i forhold til dette. Planen 
er, at de nye uniformer tages i brug af U19-landsholdet ved U19EM i Bologna slutningen af juli.  
 
Mediemæssigt har vi været en del på, ikke mindst på grund af at Hjalte Froholdt blev draftet i 4. runde af New England Patrio ts. 
TV2Sport besøgte U19-landsholdets påskecamp lørdag den 20. april, hvor de var der hele formiddagen og lavede diverse interviews . 
 
TV3Sport have Lars Carlsen live igennem af flere omgange lige da Hjalte blev draftet, og også i dagene derefter.  
 
DIF har henvendt sig til Lars Carlsen med et ønske om, at Lars vil komme med et kort oplæg om hvordan DAFF har håndteret 
problematikken vedr. spiseforstyrrelser – det foregår den 6. juni på et stort internt møde i DIF, hvor alle specialforbund er bedt om 
at være til stede. 
 
 
Talent & Landshold 
 
Cheerleading. 
 
ICU Worlds 2019  
- Planlægning 



- Afvikling  
- Opsamling  
I forbindelse med DM i Cheerleading afholdt MK og LC et velbesøgt infomøde for forældre og andre med interesse for landsholdets 
deltagelse i Verdensmesterskaber, og All Girl landsholdet blev præsenteret og gav mindre opvisning.  
 
Landsholdet afholdt generalprøver i forbindelse med de sidste træninger – den 7. april hos Aalborg Jam og den 14. april hos 
Rockets. 
 
Ved DM samt begge generalprøver, solgte vi ud af gamle uniformer og gammelt team wear, samt support t -shirts – alt i alt var der 
et pænt overskud på dette på ca. kr. 20t. 
 
Turen til USA gik uden problemer. Det er lang tid at rejse 12 dage og Malene anbefaler fremadrettet, at det holdes omkring en  uge.  
 
Præstationsmæssigt fik holdet en 5. plads, hvilket er det samme som tidligere år. Niveauet til VM stiger dog hele tiden, så  holdet 
følger med rent niveaumæssigt.    
 
Arbejdet med landsholdet og VM 2020 er gået i gang med planlægning af try-outs og træningsweekender med mere. 
 
 
Flag football 
 
Vi har tilmeldt båder dame- og herre-landsholdet til EM, og betalt LOC fee den 1. maj – damelandsholdet har overført pengene til 
DAFF som aftalt.  
 
Rejsen er på plads og LC holdt møde med landstræner for begge hold den 23. maj, hvor diverse praktiske emner blev afstemt, 
herunder nyt team wear, en fælles fysioterapeut med mere.   
 
På et tidspunkt var der en del uro i Israel, hvilket foranledigede nogle lande til at overveje deres deltagelse, siden har ur oen lagt sig 
og det har fået ”snakken” om afbud med mere til at lægge sig.  
 
 
AMF 
 
2019 er ved at være helt på plads for alle landshold. 
 

- U17 skal spille U17NM i Norge i uge 42 – der har været afholdt try-outs, hvor ca 100 spillere deltog og invitationer til 
camp er sendt ud. Camp finder sted 4-7 august i Viborg. De endelige planer vedr. selve U17NM er ikke på plads, da det 
først i sidste uge blev endeligt offentliggjort hvilke dage der skal spilles. 

 
- U19 er på plads – holdet er direkte kvalificeret til U19EM i Bologna 28. juli til den 4. august. Der har været camp i påsken, 

hvorfra der er inviteret et antal spillere med til næste camp 4-7 juli, hvor der også er inviteret en del spillere der i 
øjeblikket befinder sig på high schools i USA. Der er afrejse til Bologna fredag den 26. juli og holdet er hjemme igen 
mandag den 5. august. Der er indkaldt til Teknisk møde i Bologna i weekenden den 14-16 juni, hvor Carlsen deltager. 

 
- A, Forhandlingerne om datoer er afsluttet, og Danmark spiller hjemme mod Holland den 19. oktober på Gentofte Stadion 

og ude mod Finland den 26. oktober. Der er lagt et tæt program for A-landsholdet med camp på BGI 11-14 oktober, 
holdet møder ind på Gentofte Sportspark fredag den 18. oktober til træning og derfra til hotel, og klargøring til kamp 
lørdag den 19. oktober. Holdet mødes igen søndag den 20. oktober for at påbegynde forberedelserne til Finland, og 
derefter sendes de hjem – for at samles igen fredag den 25. oktober for træning inden afrejse med fly til Helsinki. Holdet 
flyver hjem af 2 omgange søndag den 27. oktober, da det ikke har været muligt at få plads til alle hjem på samme fly med 
mindre det blev meget dyrt. 

 
 
Uddannelser 
 
Medickursus 
 
Vi afholdt medickurser 30. og 31. marts, og både et basis og et udvidet – det var første gang vi afholdt et udvidet. Feedback fra alle 
kurser var rigtige gode, og vi er i gang med at lave efterårets program og hvilke kurser vi skal udbyde hvornår. I forbindelse med 
de sidste kurser, var der ønsker om et regulært taping kursus, som vi overvejer at udbyde.  
 
 
Cheerleading 
 
Vi er i gang med at revidere Niveau 2 i cheerleading. Dette gøres af Malene i samarbejde med et par  stykker fra udvalget. Det er 
både materialet der revideres, samt selve formatet omkring afvikling af uddannelsen. Uddannelsen udbydes i foråret 2020 og 
forventes at blive noget kortere end tidligere, da DIF har ændret format på deres Træner 2 hvor mere er  blevet e-læring. 
 
 
 
AMF  
 
Som besluttet på forrige bestyrelsesmøde, så sætter vi Niv 2 på hold til fordel for Niv 1 og de lavere niveauer, hvad vi så e nd ender 
med at kalde dem. 
 



Vi er gået i gang med revidering af uddannelser, og vi har nogle nøgleord vi  arbejder med: fleksibelt, funktionelt, relevant og 
tilgængeligt – og så skal der være samspil med ATK. 
 
Ideerne omhandler en mere modulbaseret struktur hvor deltagere selv kan vælge efter interesseområde, og så arbejdes der efter , 
at afholdelse af uddannelserne skal kunne foregå ude i/ved klubberne – og at der måske skal differences mellem ”instruktører” og 
”trænere” 
 
I forbindelse med U19-landsholdet camp i påsken, var der inviteret til åbent hus og clinic, hvilket var en fin succes, og noget som 
helt sikkert skal gentages. 
 
 
Flag. 
 
E-læring for flag dommer recertificeringskursus kører, der skal oprettes et link, og så skal der findes en løsning på en liste over 
hvem der har gennemført – GDPR. 
 
 
Udvikling 
Workshop om puljemidler – Øst  
 
D. 22. maj havde vi workshop omkring puljer og fonde. 19 personer var tilmeldt og vi havde en god aften, hvor nogle fik skrevet på 
deres ansøgning, mens andre fik talt om idéer til ansøgninger. Til arrangementet virkede det til at klubberne får rigtig mege t ud af 
at mødes med hinanden og erfaringsudveksle på tværs af sportsgrene. 
 
På baggrund af den evaluering vi fik af deltagerne, besluttede vi, at vi også udbyder workshoppen i vest – det gør vi den 12. juni i 
Ceres Arena i Aarhus.  
 
Idrætsudsatte grupper (spor 4) – vi har udfærdiget et One-pager til brug overfor kommunerne, og det ligger i øjeblikket til 
gennemsynj hos DIF. 
 
 
Flag. 
 
Der har været møde i flagudvalget den 29. april 2019 – se referat. 
 
Der blev afholdt Sportmonda Bowl den 27-28 april, hvor Lars K sørgede for at arrangørerne kunne låne diverse materialer af DAFF.  
 
Vi har et møde med JP fra BGI i løbet af juli måned omkring efterskoleflag. 
 
Kronborg Knights arbejder på et skoleflagstævne i kommunen. 
 
 
FIT FIRST  
 
FIT FIRST – kører videre, og nu er tiden kommet til direkte undervisning af skolelærerne, så de kan kører idrætten ude på skolerne.  
Vi har flag-football på programmet den 7. juni i Aarhus. 
 
https://event.dif.dk/ff-aarhus 
 
 
Cheerleading  
 
DAFF Cheercamp - De sidste 3 år er det ikke lykkedes at få DAFF campen op at køre, men I år blev den udsolgt på to dage. 75 
udøvere var samlet d. 18.-19. maj til et par dage i cheerleadingens tegn. Igen har vi fået rigtig god feedback på dette arrangement. 
 
Udviklingsmøde i cheerleading d. 5. maj - Knap 50 bestyrelsesmedlemmer og trænere deltog i dette års udviklingsmøde. Det er 3 
gange flere end normalt. Der blev vendt store emner som cheerdance, flytning af julecup og DM, præsentation af skolemateriale, 
medlemstal, ernæring i sporten og DAFF logo. Der kan læses referat fra mødet.  
Der var efterfølgende rigtig god feedback på mødet fra både trænere og bestyrelsesmedlemmer - en stor succes.    
 
Der har været møde i cheerudvalget den 16. maj 2019 – se referat. 
 
 
AMF. 
 
U10/U12/U14 Opstartsprojekterne kører i øst som planlagt med klubbesøg med mere, og i vest arbejder vi på det mere individuel le 
plan med nogle klubber fremfor det opstillede projekt. 
 
Vi har været til stede ved nogle u-stævner, hvos vi i første omgang har observeret hvordan det hele forløber, samt holdt øje med at 
antal tilmeldte passede med antal licenser i de pågældende klubber – der har været lidt uoverensstemmelser i forhold til at sætte 
spillere på til stævnerne, men det virker til at være på plads nu i alle klubber. Den 1. juni gennemfører vi en direkte licen skontrol 
ved U-stævnet i Kronborg Knights. 
 
LK er i tæt dialog med Skjern Trojans, hvor de har fået udarbejdet en strategisk plan med sigte på at klubben er turneringsaktiv i 
2020. Der arbejdes helt fra bunden og op, startende med klubbens organisation og økonomi, over til rekruttering og fastholdel se. 
Kræfterne bag klubben er meget motiverede og de glæder sig til at være på plads og klar til 2020. 

https://event.dif.dk/ff-aarhus


 
Lars Carlsen har været på klubbesøg hos Søllerød Gold Diggers, hvor de havde flere udviklingsområder for klubben de gerne vil le 
drøfte og have sparring på og der er aftalt, at Lars Carlsen skal følge op i løbet af de næste måneder.  
 
Lars K har afholdt de første interviews i forhold til Spor 2 projektet vedr. fastholdelse af U16, og vil få gennemført de 2 si dste i 
nærmeste fremtid. 
 
Kvindeudvalget er ved at falde på plads, og Lars K assisterer med dette – de er i gang med at planlægge og forberede aktiviteter i 
efteråret.  
 
Lars K besøger UnityCamp i løbet af weekenden den 14-16 juni. 
 

KONKLUSIONER  

Appeludvalget 
Michael Brøndum kontakter udvalgets formand. 
 
 
Kvartalsregnskab for 1. kvartal 
Bestyrelsen ønsker, at det skal prioriteres at lave udviklings- og vækstmæssige tiltage. Der må således ikke spares på disse tiltag 
for at opnå det budgetterede resultat. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Kontakt Appeludvalgets formand Michael  
 

15 MIN 
 
3. UDVALGENES KOMPETENCER 
 

INGE 

DISKUSSION  

Der debatteres, hvilke kompetencer de forskellige udvalg har. 

  

Der er intet ønske i bestyrelsen om at lave specifikke regler for udvalgenes kompetencer. Ifølge vedtægterne tegnes DAFF af 
formanden og ét andet bestyrelsesmedlem, det vil sige, at vigtige beslutninger i udvalgene reelt skal afstemmes mellem det 
ansvarlige bestyrelsesmedlem og formanden.  
 
Det forventes, at ledelsen er inde over de sponsoraftaler, der indgås. Sponsorudvalget skal derfor arbejde tæt sammen med ledelsen, 
så der f.eks. ikke indgås aftaler, der er i strid med allerede eksisterende aftaler.  
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

30 MIN 4. OPFØLGNING PÅ LICENS OG MEDLEMSTAL ANDERS 

DISKUSSION  

Licenstallene blev gennemgået og licensanalyse præsenteret.  
 
Ift. samme tidspunkt sidste år er vi 115 licenser bagud. På U10, U12 og U14 er vi licensmæssigt foran eller på niveau med sidste år. 
På U16 er vi en smule bagefter, mens det er på U19 og primært senior at der er nedgang. Med udgangen af april var vi små 250 
licenser bagud for delt over alle årgange, men i maj har tallene rettet sig markant. Det er også opfattelsen, at der er en positiv 
stemning i de fleste klubber, og der kommer flere medlemmer. Der er en forhåbning om, at den positive udvikling fortsætter, s å vi 
med årets udgang er et sted mellem sidste års licenstal og en lille nedgang på under 100 licenser.  
 
Licensanalysen viser sig, at mange af de klubber, som licensmæssigt er foran eller forventes at have få flere licenser end i 2018, er 
klubber som vi har arbejdet med gennem de sidste år. Der er således en positiv effekt at det arbejde vi gør. Licensanalysen bruges 
til at spotte de klubber, der har det svær, så der kan sættes ind med en tidligere indsats. På den måde bør licensnedgang 
forhåbentligt kunne stoppes – og vendes, før det er blevet kritisk for klubben.  
 
Der tales om, at flere klubber med amerikansk fodbold gerne vil starte cheerleading op. Det giver flere medlemmer, flere friv illig, 
mere live i klubber mv., når der udviders med en ny aktivitet. 
  

KONKLUSIONER  

Det besluttes at licensanalysen skal bruges til at spotte de klubber, der ser ud til at miste medlemmer, så der kan laves en indsats 
på dem nu, inden det bliver kritisk.   
 



Michael Panayotis vil præsentere tallene på næste NL-udvalgsmøde. Det er tankevækkende, at de syv NL klubber skal tegne 200 
licenser i resten af 2019, hvis de skal nå samme licenstal som sidste år. 
 
Nadia laver et opstartshæfte ift. klubber med amerikansk fodbold, der gerne vil starte cheerdance/ cheerleading  op som aktivitet. 
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 75 MIN 5. GENNEMGANG AF LANDSHOLDSAKTIVITETER ANDERS 

DISKUSSION  

Det udarbejdede oplæg på hvordan andre specialforbund og andre nationers forbund for amerikanske fodbold prioriterer deres 
landshold, herunder brugerbetaling og økonomisk tilskud blev præsenteret. 
 
Der blev debatteret primært ift. udvikling af coed cheerleading og sammenhænget med et coed landshold. Der er et ønske fra 
cheerleading om at udvikle coed ved at sende et coed landshold til Worlds i 2020, men der er et begrænset antal mænd i 
cheerleading, det er derfor en forholdsvis dyr investering for at udvikle coed landshold.  Der er try out til landsholdene i 
cheerleading d. 24. august 2019, så der er behov for en tilkendegivelse ift. om der er opbakning til et coed  projekt, der bygges op 
omkring et coed landshold, der deltager ved Worlds.  
 

KONKLUSIONER  

Det besluttes med seks stemmer for at køre efter den foreslåede plan, hvor der afsættes midler til at sende coed landsholdet til 
Worlds 2020. Ét medlem ønsker, at midlerne til coed cheerleading skal prioriteres til andre aktiviteter. Der er enighed om, at der 
skal udarbejdes en detaljeret beskrivelse for det ønskede coed projekt, hvor landsholdet er omdrejningspunktet. Beskrivelsen skal 
indhold de milepæle, som skal opnås for at projektet fortsættes. Første milepæl er d. 24. august 2019, hvor der er try out. Her 
skal der være fornuftigt antal mandlige udøvere, der er bakker op om projektet og ønsker at deltage i udviklingen af coed 
cheerleading i Danmark i de kommende år. Det er vigtigt for bestyrelsen, at udøverne er villige til at tage ansvar for og del i 
udviklingen af coed cheerleading i Danmark, her under rekruttering af nye mandlige udøvere. Det må ikke være sådan at 
beslutningen om at sende et coed landshold til Worlds udelukkende kommer til at være mandlige udøvere, der tidligere har 
deltaget ved Worlds. Der skal være en stor andel af de mandlige udøvere, der er kvalificeret til landsholdet (udviklingsproje ktet), 
der se det som et fastholdelsesmotiv at deltage ved Worlds.  Beslutningen om, hvorvidt der er potentiale til at foretage 
investeringen i coed udviklingen ved at sende landsholdet til Worlds samt om der er en stor andel af mandlige udøvere, der ikke 
har deltaget ved Worlds før, træffes på en faglig vurdering af sportschefen (ledelsen). 
 
 
Nadia udarbejder et detaljeret projektplan for coed projektet med milepælene. 
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Udarbejd detaljeret projektplan for coed projektet med milepæle. Nadia  

 
 

5 MIN 6. EVENTUELT  

DISKUSSION  

Næste bestyrelsesmøde flyttes til tirsdag d. 10. september 2019 kl. 18.30 i Brøndby.  

KONKLUSIONER  
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