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Uddannelseskatalog 2020 
DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold samt dommerkurser. 

Disse uddannelser ligger primært inden starten af sæsonen, så de enkelte klubber og trænere 

er klædt bedst muligt på frem mod den kommende sæson. 

DAFF har til 2020 valgt at lave ændringer i det kendte format, og samtidig give uddannelserne 

nye navne i og med indholdet vil være opdateret til nye tankegange og retninger. Dette skema 

giver et overblik over de nye navne på vores træneruddannelser: 

 

 

 

De nøgleord der har været gennemgående fra starten af processen på revidering af 

uddannelserne, har været: tilgængelighed, fleksibilitet, funktionelt. Det har været hensigten at 

komme ud til klubberne, reducere transportomkostninger og give mere værdi til den enkelte 

træner og enkelte klub. 

I første kvartal af 2020 vil vi udbyde grunduddannelserne og samtidig udbydes flere 

positionskurser og spotkurser. Generelt kan man sige at både positionskurserne og 

spotkurserne er korte og forventes at vare et sted mellem 4-6 timer og kan med fordel afvikles 

en hverdagsaften i en given klub. Hold øje med www.daff.dk (under ”Uddannelse”) samt 

Facebook for mere information vedrørende disse kurser. 

Basis-kurser der bliver udbudt i 2020: 
• Instruktørkursus 

• C-træner kursus 

• B-træner kursus 

Positionskurser der bliver udbudt i 2020: 
Indtil videre vil det kun være muligt at tilmelde sig til positionskurserne i 1.kvartal af 2020. 

Hold øje med vores hjemmeside og tilhørende tilmelding via https://daff.nemtilmeld.dk/ hvor 

resten af kurserne vil blive opdateret løbende i 2020. 

 

 

 

  

Gammelt navn Nyt navn 

Intro C-træner 

Niveau 1 B-træner 

Niveau 2 A-træner 

 

År 

 

 

Positionskurser 

 

2019/2020 

 

DL (øst+vest) 

Øst: 29/2/2020 

Vest: 27/1 2020 

 

OL (øst+vest) 

Øst:19/2/2020 

Vest: 18/1/2020 

LB (vest) 

Vest: 

29/1/2020 

WR/TE (øst) 

Øst: 

24/2/2020 

2020/2021 

 

CB/S (øst+vest) 

November 2020 

RB (øst+vest) 

November 2020 

QB (vest) 

Januar 

2021 

 

 

 

http://www.daff.dk/
https://daff.nemtilmeld.dk/
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Credits-oversigt: 
Et nyt tiltag er vores credits-system. Når man tager et kursus eller uddannelse optjener man 

credits som giver adgang til andre kurser i de efterfølgende år.  

Vi er opmærksomme på, at der er en del trænere der har gennemført tidligere 

træneruddannelser inden dette credits-system. Vi vil behandle hvert enkelt individuelt når de 

ansøger en uddannelse i det nye system, for at sikre at alle bliver vurderet så optimalt som 

muligt med hensyntagen til erfaring med mere. 

 

Vi vil i 2020 afvikle følgende kurser, herunder er en kort beskrivelse af hvad hvert kursus 

indeholder: 

 

Kursus/uddannelse Optjen credits for 

gennemførsel 

Credits adgangskrav 

Instruktørkursus 50 0 

C-træner/Intro 100 0 

B-træner/Niv1 100 C-træner eller meritansøgning 

A-træner/Niv2 100 500 

Positionskursus QB 50 0 

Positionskursus RB 50 0 

Positionskursus WR/TE 50 0 

Positionskursus OL 50 0 

Positionskursus DL 50 0 

Positionskursus LB 50 0 

Positionskursus CB/S 50 0 

U10/12/14 kursus 50 0 

Figur 1: Bragt med tilladelse fra Nini Foto 
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Instruktørkursus: 
Udbydes: løbende – primært til u-stævner 

Formål: Et kort kursus der skal give mulighed for at personer med tilknytning til klubben eller 

til U10/12/14 spillere kan varetage en træningsøvelse, hvor klubbens hovedtræner har 

instrueret i udførslen af den enkelte øvelse. Herunder givet coaching points til denne person, 

så personen kan give rettelser til spilleren. Dette kan frigøre træneren til at have de fulde 

overblik til træningen.  

Indhold: En kort gennemgang af hvordan forskellige træningsøvelser kan sættes op. 

Derudover vil fokus være på præcise pædagogiske værktøjer (bl.a. keywords) til instruktøren 

så instruktøren kan indgå på et trænerteam hvor der findes en erfaren træner der kan udføre 

den overordnede træning. 

Praktiske informationer:  

Pris: 0 kr 

Tid: ca. 1,5 time. 

Målgruppe: Personer med tilknytning til klubben eller U10/12/14 spillerne der gerne vil 

bidrage til den daglige træning og hvor et minimalt kendskab til football forventes. 

Credits der optjenes: 50 

Adgangskrav: 0 Credits 

Tilmelding: Foretages gennem egen klub, der melder til på stævne-eventet på Facebook. 

Figur 2: Bragt med tilladelse fra Nini Foto 
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C-træner kursus: 
Udbydes: Lørdag den 11. januar (Copenhagen Towers) og søndag den 19. januar (Aarhus 

Tigers) 2020 

Formål: Giver nye trænere indblik i trænergerningen og hvor de grundlæggende værktøjer vil 

blive præsenteret. Der vil allerede her blive skabt en god bund for videreudvikling indenfor 

DAFFs træneruddannelser. 

Indhold: Kurset er både teoretisk og praktisk funderet. Følgende elementer vil blive 

gennemgået: 

• Fundamentale teknikker til 

o Ball handling 

o Blocking 

o Tackling 

o Agilities 

o Opvarmning.  

• Opfølgning fra e-læringskurset omhandlende spiller- og forældrehåndtering 

• Erfaringsudveksling med andre kursister 

 

Praktiske informationer:  

Pris: 1000 kr. Prisen inkluderer forplejning. Det forventes at trænere deltager aktivt på kurset. 

Det er obligatorisk at have gennemført e-læringsdelen samt at være til stede på kurset. 

 

Tid: DAFFs e-læring via DIFs e-læringsplatform (1-2 timer) samt fremmøde 6-8 timer. 

Målgruppe: Til hjælpetræneren der har været i sporten et par år, evt. uden nogen formel 

uddannelse. 

Credits der optjenes: 100 

Adgangskrav: 0 Credits 

Tilmelding: 

Tilmelding skal ske på https://daff.nemtilmeld.dk/ 

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes. 

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle”- princippet, og tilmeldingen er gældende, når 

betalingen er modtaget. 

 

OBS: Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er tilmeldte nok. 

 

Tilmeldingsfrister: 

Kurset den 11.januar 2020 

D. 8. januar 2020 - ved tilmelding inden d. 3. januar 2020 er prisen 1.000 kr. Ved tilmelding 

efter d. 3. januar er prisen 1.500 kr. 

 

Kurset den 19.januar 2020 

D. 15. januar 2020 - ved tilmelding inden d. 10. januar 2020 er prisen 1.000 kr. Ved 

tilmelding efter d. 10. januar er prisen 

1.500 kr. 

  

https://daff.nemtilmeld.dk/
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Tid og sted: 

Lørdag den 11. januar, kl. 09-18 – Copenhagen Towers, Gentofte Sportspark, Ved Stadion 6, 

2820 Gentofte – Underviser Kasper Skyum 

 

Søndag den 19. januar, kl. 09-18 – Århus Tigers, Engelundsvej 11, 8260 Viby J – Underviser 

Thomas Kipp 

 

 

Afbud: 

Kurset den 11.januar 2020 

Afbud før d. 3. januar 2020 kan ske uden beregning. Ved afbud mellem d. 3. januar 2020 og 

d. 8. januar 2020 opkræves 50 pct. af deltagergebyret. Ved afbud efter d. 8. januar 2020 

opkræves 100 pct. af deltagergebyret. 

 

Kurset den 19.januar 2020 

Afbud før d. 10. januar 2020 kan ske uden beregning. Ved afbud mellem d. 10. januar 2020 og 

15. januar 2020 opkræves 50 pct. af deltagergebyret. Ved afbud efter d. 15. januar 2020 

opkræves 100 pct. af deltagergebyret. 

 

  

Figur 3: Bragt med tilladelse fra 1st Down Photo 
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B-træner kursus:  
Udbydes:  

DAFF-basis er et 2-dages kursus i weekenden lørdag d. 25. - søndag d.26. januar 2020 

(Lokation: BGI Akademiet, Gramvej 3, 8783 Hornsyld) 

DAFF-positionskurser finder sted løbende i 2020 og udbydes lokalt i klubber. 

DIF-del (Lokation: Idrættens Hus, Brøndby søndag den 23/2 fra kl. 9-18) 

Formål: Giver etablerede trænere bredere og bedre fundament at stå på ift. de nutidige og 

relevante udfordringer indenfor amerikansk fodbold i Danmark. Ydermere skal kursisten 

udvikle nye kompetencer for at øge kvaliteten i den daglige træning. 

 

Den grundlæggende ide med B-træner kurset, er at det skal kunne tages over en årrække, så 

træneren kan være 2 år, eller længere, om at fuldføre sin B-træner. Den indeholder en DIF-

del, DAFF-basis og DAFF-positionskurser. 

Eksempel: År 1: tages basisuddannelsen, dvs. DAFF-basis og eventuelle positionskurser man 

finder relevante for ens trænergerning, samt DIF-delen. År 2 vil der være mulighed for at 

supplere med andre positionskurser som man finder tiltalende, hvis disse udbydes. Ellers må 

man vente til år 3. (se oversigt over positionskurser for bedre overblik)  

 

Indhold: 

På DAFF-basis vil følgende elementer være en del af undervisningen: 

• Forskellen på 7/9/11-mands football  

• Taktiske overvejelser af specifikke situationer til kamp og forberedelse 

• Overbygning på planlægning af: sæsonen/kamp/træning,  

• Spilopbygning 

• Erfaringsudveksling med andre kursister.  

Når kursisterne selv vælger hvilke positionskurser der har interesse, er det med til at gøre den 

enkelte træners uddannelse mere unik.  

DAFF-positionskurser: 

Underviseren på de enkelte positionskurser vil variere og dermed vil indholdet på de forskellige 

kurser også være varieret alt efter hvilken underviser der tilknyttet kurset. Dette giver et mere 

specialiseret kursus hvor indholdet er vinklet en smule anderledes. 

DIF-del: 

Inden kursisterne kommer på DIF kurset er der et e-læringsforløb de skal have gennemført. E-

læringen berør følgende områder:  

• Idrætsskader 

• Børn og unges udvikling 

• Træningslære 

• Trænerrollen 

Når kursisterne møder op til den fysiske del, vil nogle af ovenstående områder bliver 

gennemgået og yderligere forklaret. 

Praktiske informationer:  

Prisen inkluderer forplejning. Det forventes at deltagerne er aktive aktive på kurset.  
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For at gennemføre kurset er det obligatorisk at have færdiggjort e-læringsdelen og fremmødet 

på DAFF-basis og DAFF-positionskurser. 

Pris: 

DAFF-basis: 4.000 (inkl. DIF-del) 

DAFF-positionskurser: 500 kr. pr. stk. 

Tid: DAFF (basis) fremmøde (2x 8 timer) + minimum 3 positionskurser fremmøde 6 timer pr. 

stk. og e-læring (1-2 timer) / DIF: e-læring (ca. 3-4 timer) og fremmøde (9 timer) 

Målgruppe: Til trænere der har gennemført C-træner kurset, og som gerne vil dygtiggøre sig 

yderligere.  

Credits der optjenes: 100 

Adgangskrav: C-kursus eller en meritansøgning.  

Vi er opmærksomme på, at der er en del trænere der har gennemført tidligere 

træneruddannelser inden dette credits-system. Vi vil behandle hvert enkelt individuelt når de 

ansøger en uddannelse i det nye system, for at sikre at alle bliver vurderet så optimalt som 

muligt med hensyntagen til erfaring med mere. 

Tilmelding: 

Tilmelding skal ske på https://daff.nemtilmeld.dk/ 

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes. 

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle”- princippet, og tilmeldingen er gældende, når 

betalingen er modtaget. 

 

OBS: Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er tilmeldte nok. 

 

Tilmeldingsfrist: 

D. 17. januar 2020 

 

Tid og sted: 

 

DAFF-basis 

Weekenden den 25.-26. januar 2020 

BGI Akademiet 

Gramvej 3 

8783 Hornsyld 

 

DIF-del 

DIF T1 

Søndag den 23. februar 2020 – kl. 9-18 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndbyvester 

 

Afbud: 

Afbud før d. 17. januar 2020 kan ske uden beregning. Ved afbud mellem 17. januar 2020 og 

24. januar 2020 opkræves 50 pct. af deltagergebyret. Ved afbud efter d. 24. januar 2020 

opkræves 100 pct. af deltagergebyret. 

https://daff.nemtilmeld.dk/
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Figur 4: Bragt med tilladelse fra Nini Foto 



 

11 DAFF UDDANNELSESKATALOG 2020 

Positionskurser  
Formål: At sætte fokus på den enkelte position, så træneren har nye input med hjem til 

klubben. 

Kurserne ”ruller løbende”, dvs. år 2021/2022 starter skemaet forfra. Nogle kurser vil der 

naturligt være en stykke tid før de vil blive udbudt igen. Det er muligt at tage kurserne 

enkeltstående hvis ny inspiration søges. 

OBS: For at kunne gennemføre DAFF B-træner skal kursisten også tage 3 positionskurser, 

dette kan gøres over en årrække. 

Man kan sagtens tage flere forskellige positionskurser på samme år, og det er muligt at tage 

det samme kursus igen næste gang det udbydes, da instruktøren vil variere fra gang til gang. 

Indhold: Underviseren på de enkelte positionskurser vil variere og dermed vil indholdet på de 

forskellige kurser også være varieret alt efter hvilken underviser der tilknyttet kurset. Dette 

giver et mere specialiseret kursus hvor indholdet er vinklet en smule anderledes. 

Lokationerne for de enkelte positionskurser vil variere og vil blive opdateret på hjemmesiden. 

Afholdelse løbende i året 2020. 

Pris: 500 kr. 

Tid: 6 timer 

Målgruppe: Til de trænere der gerne vil dygtiggøre sig indenfor de enkelte positioner.  

Credits der optjenes: 50 

Adgangskrav: 0 

Det er hensigtsmæssigt at have en forståelse for football for at gennemføre, da 

positionskurserne er en integreret del af B-kurset. 

Vi er opmærksomme på, at der er en del trænere der har gennemført tidligere 

træneruddannelser inden dette credits-system. Vi vil behandle hvert enkelt individuelt når de 

ansøger en uddannelse i det nye system, for at sikre at alle bliver vurderet så optimalt som 

muligt med hensyntagen til erfaring med mere. 

Tilmelding: 

Tilmelding skal ske på https://daff.nemtilmeld.dk/ 

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes. 

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle”- princippet, og tilmeldingen er gældende, når 

betalingen er modtaget. 

 

OBS: Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er tilmeldte nok. 
 

Tilmeldingsfrist: 

Se det enkelte positionskursus for den rette tilmeldingsfrist. 

 

Tid og sted: Da disse positionskurser bliver afholdt lokalt og ude hos forskellige klubber vil 

det variere fra kursus til kursus.  

Hold øje med hjemmesiden og DAFFs Nemtilmeld adresse: https://daff.nemtilmeld.dk/ 

 

Afbud:  

Ved afbud optil 5 dage før kursets afholdelse opkræves 100 pct. af deltagergebyret. 

https://daff.nemtilmeld.dk/
https://daff.nemtilmeld.dk/
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DAFF U10/12/14 Kursus 
Udbydes: Lørdag den 22. (Brøndby) og søndag den 23. februar (Aarhus) 2020 

 

Formål: Formålet med DAFF U12/U14 trænerkursus er at give træneren et bredt indblik i de 

specielle faktorer der er i de pågældende årgange med fokus på trænerrollen. På kurset bliver 

der gået i dybden med: 

• Særlige forhold ved netop disse aldersgrupper. 

• Hvordan træningen kan tilpasses netop denne aldersgruppe, så de føler sig motiveret til 

træning. 

Kurset vil også omhandle forældrene, og hvordan de indgår i processen, samt trænerrollen og 

hvad den indebærer. Kurset vil primært have et teoretisk fokus, men vil også inddrage 

eksempler fra hverdagen. 

Indhold: Kurset giver træneren en teoretisk indføring i, hvad det vil sige at være træner for 

målgruppen U10/U12/U14 spillere, samt at give træneren en bevidsthed om de specielle 

forhold, der gør sig gældende. 

Træneren får indblik i hvordan teorierne kan indføres i den daglige træning. 

Praktiske informationer: 

Pris: 700 kr. 

Pris for ikke DAFF-medlemmer: 1400 kr 

Tid: 6 timer 

Målgruppe: Til de trænere der til daglig arbejder med U10/12/14 spillere. 

Credits der optjenes: 50 

Adgangskrav: 0 Credits 

Tilmelding: 

Tilmelding skal ske på https://daff.nemtilmeld.dk/ 

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes. Pladserne vil blive 

fordelt ud fra ”Først til Mølle”- princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er 

modtaget. 

OBS: Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er tilmeldte nok. 

 

Tilmeldingsfrist: d. 12. februar 2020. 

Tid og sted: 

Lørdag d. 22. februar 2020 kl. 9-15 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndbyvester 

Søndag d. 23. februar 2020 kl. 9-15 

Ceres Arena 

Stadion Alle 70 

8000 Aarhus 

 

https://daff.nemtilmeld.dk/
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Afbud:  

Afbud før d. 12. februar 2020 kan ske uden beregning. Ved afbud mellem d. 12. februar 2020 

og d. 18. februar 2020 opkræves 50 pct. af deltagergebyret. Ved afbud efter d. 18. februar 

2020 opkræves 100 pct. af deltagergebyret. 
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Dommerkurser 

Basiskurser 
Formål  

Primært for helt nye dommere. Således beder vi dommere med mere end to års erfaring om at 

undlade at deltage på disse. 

Forudsætninger: Ingen – ud over interesse for at dømme football. 

Kursets opbygning 

Kurset er opbygget som E-læring og findes via DIFs e-læringsportal. Kurset er en blanding af 

læsestof og speak suppleret med video eksempler. Kurset er på dansk 

som klasseundervisning med praktiske elementer undervejs. Det forventes at deltagerne aktivt 

tager del i undervisningen, ved at løse opgaver, udføre praktiske øvelser samt bidrager til 

diskussioner undervejs. Alle deltagere får udleveret en regelbog og en dommermanual. Kurset 

undervises af to godkendte DAFF Dommerinstruktører. For at bestå kurset kræves at man 

deltager hele dagen og at man består en mindre test. 

Teoretisk niveau 

Kurset er introduktion til reglerne og dommergerningen. Der bliver givet en overordnet 

gennemgang af reglerne og flere elementer af dommergerningen bliver forklaret. 

Følgende ting gennemgås på kurset: 

• Introduktion til regelbogen 

• Gennemgang af grundlæggende regler 

• Gennemgang af dommeruniformen 

• Introduktion til dommermanualen 

• Gennemgang af grundlæggende mechanics for alle positioner 

• Udarbejdelse af kamprapporter mm. 

Undervisere 

Ingen 

Praktisk information 

Kurset varer 3-5 timer. Man skal består en række tests undervejs i kurset. 

Tilmelding 

Kurset tages fra DIFs e-læringsportal: Basisdommerkursus 

Kurset er gratis 

  

 

https://www.daff.dk/amerikanskfodbold/dommer/dommerkurser/basiskurser/
https://ie.dif.dk/ng/core-ng/#/publicwebshop/readmore/72
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Specialmodul: Referee/wing 
Formål 

Kurset er en udbygning af Basismodulet, hvor der samtidig undervises grundigt i at dømme 

positionerne Referee og Wing (Line judge eller Linesman). 

Kurset er målrettet positionerne Referee og Wings, men giver også godt input til de som 

ønsker at dømme de andre pladser. 

Forudsætninger: Det er en forudsætning, at deltageren har viden om dommergerningen 

svarende til det som opnås på Basismodulet. 

Kursets opbygning 

Kurset er opbygget som klasseundervisning med praktiske elementer undervejs. Det forventes 

at deltagerne deltager aktivt i undervisningen ved at løse opgaver, deltager i praktiske øvelser 

samt bidrager til diskussioner undervejs. Alle deltagere får udleveret en regelbog og en 

dommermanual. Kurset undervises af to godkendte DAFF Dommerinstruktører. For at bestå 

kurset kræves det, at man deltager hele dagen og består en mindre test. 

Teoretisk niveau 

Følgende ting gennemgås på kurset: 

• Kort opsummering af indhold gennemgået på Basismodulet. 

• Detaljeret gennemgang af mechanics for Referee 

• Detaljeret gennemgang af mechanics for Line judge 

• Detaljeret gennemgang af mechanics for Linesman 

• Detaljeret gennemgang af brug af chain crew og bold drenge 

• Detaljeret gennemgang af regler som er særligt vigtige for de ovenstående positioner 

 

Undervisere 

Undervisere på kurset er udpeget og godkendt af DAFF’s dommerudvalg. 

Praktisk information 

Kurset varer 7 timer. 

Det forventes at man deltager hele dagen. 

Tilmelding 

Tilmelding skal ske på https://daff.nemtilmeld.dk/. Der skal oplyses navn, alder, mail og klub 

på de personer, der tilmeldes. 

Kurset er gratis for medlemmer af klubber som har betalt DAFFs dommerafgift for det 

pågældende år, samt for dommere uden klubtilknytning. Dog kan en klub maksimalt tilmelde 

10 deltagere per kursus. 

Tilmelding senest 10 dage før kurset. 

Sted og tid 

Øst for Storebælt 1. februar 2020 

Vest for Storebælt 29. februar 2020 

Endelig lokation er endnu ikke bestemt.  

  

https://www.daff.dk/amerikanskfodbold/dommer/dommerkurser/specialmodul-refereewing/
https://daff.nemtilmeld.dk/
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Specialmodul: Umpire/Backjudge 
Formål 

Kurset er en udbygning af Basismodulet, hvor der samtidig undervises grundigt i at dømme 

positionerne Umpire og Backjudge. 

Kurset er målrettet positionerne Umpire/backjudge, men giver også godt input til de som 

ønsker at dømme de andre pladser. 

Forudsætninger: Det er en forudsætning, at deltageren har viden om dommergerningen 

svarende til det som opnås på Basismodulet. 

Kursets opbygning 

Kurset er opbygget som klasseundervisning med praktiske elementer undervejs. Det forventes 

at deltagerne deltager aktivt i undervisningen ved at løse opgaver, deltager i praktiske øvelser 

samt bidrager til diskussioner undervejs. Alle deltagere får udleveret en regelbog og en 

dommermanual. Kurset undervises af to godkendte DAFF Dommerinstruktører. For at bestå 

kurset kræves det, at man deltager hele dagen og består en mindre test. 

Teoretisk niveau 

Følgende ting gennemgås på kurset: 

• Kort opsummering af indhold gennemgået på Basismodulet. 

• Detaljeret gennemgang af mechanics for Umpire 

• Detaljeret gennemgang af mechanics for Backjudge  

• Detaljeret gennemgang af tidsreglerne og styring af kampuret 

• Detaljeret gennemgang af regler som er særligt vigtige for de ovenstående positioner 

 

Undervisere 

Undervisere på kurset er udpeget og godkendt af DAFF’s dommerudvalg. 

Praktisk information 

Kurset varer 7 timer. Det forventes at man deltager hele dagen. 

Tilmelding 

Tilmelding skal ske på https://daff.nemtilmeld.dk/. Der skal oplyses navn, alder, mail og klub 

på de personer, der tilmeldes. 

Kurset er gratis for medlemmer af klubber som har betalt DAFFs dommerafgift for det 

pågældende år, samt for dommere uden klubtilknytning. Dog kan en klub maksimalt tilmelde 

10 deltagere per kursus. 

Tilmelding senest 10 dage før kurset. 

Sted og tid  

Øst for Storebælt 23. februar 2020 

Vest for Storebælt 22. februar 2020 

 

Endelig lokation er endnu ikke bestemt.  

  

https://www.daff.dk/amerikanskfodbold/dommer/dommerkurser/specialmodul-umpirebackjudge/
https://daff.nemtilmeld.dk/
https://daff.nemtilmeld.dk/
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Vedligeholdende kurser 
Formål 

Kurset er primært for dommere hvis 2-årige C-licens udløber. 

Dommere, som har en aktiv 2-årig licens, som ikke udløber i år, kan også tilmelde sig hvis der 

er plads på kurset, og dermed forny licensen. Dommere hvis licens udløber vil gå forud ved for 

mange tilmeldinger. Det er også et krav, at dommeren har haft C-licens i minimum 2 år. 

Kurset afholdes i forbindelse med en træningskamp, og kræver at deltagerne er med til at 

dømme kampen. 

Dommerudvalget forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte som ikke lever op til ovenstående 

krav. 

Kursets opbygning 

Kurset består af en teoretisk del og en praktisk del. Alle deltagere får udleveret en regelbog og 

en dommermanual. Kurset undervises af op til fem godkendte DAFF Dommerinstruktører. For 

at bestå kurset kræves det at man deltager i hele kurset. 

Teoretisk niveau 

Følgende emner gennemgås på kurset: 

 

• Gennemgang af nye regler 

• Gennemgang af udvalgte emner 

 

Undervisere 

Undervisere på kurset er udpeget og godkendt af DAFF’s dommerudvalg. 

 

Praktisk information 

Kurset varer 7 timer. Det forventes at man deltager hele dagen. 

  

Tilmelding 

Tilmelding skal ske på https://daff.nemtilmeld.dk/. Der skal oplyses navn, alder, mail og klub 

på de personer, der tilmeldes. 

Kurset er gratis for medlemmer af klubber som har betalt DAFFs dommerafgift for det 

pågældende år, samt for dommere uden klubtilknytning. Dog kan en klub maksimalt tilmelde 

10 deltagere per kursus. 

Tilmelding senest 10 dage før kurset. 

  

Sted og tid 

Endelig lokation er endnu ikke bestemt, dog må det forventes at kurset ligger i forbindelse 

med sæsonstart 2020 

https://www.daff.dk/amerikanskfodbold/dommer/dommerkurser/vedligeholdende-kurser/
https://daff.nemtilmeld.dk/
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Elitedommerkursus (EDK) 
Formål 

Kurset er for de bedste dommere i Danmark. Her er der tid til fordybelse og lange diskussioner 

om regler og mechanics. Kurset undervises primært af top dommer fra USA, men også danske 

dommere vil undervise. Kurset fungerer også som forberedelse af de dommere som i den 

kommende sæson skal dømme NL. 

Kurset er nødvendigt hvis man ønsker at blive elitedommer. 

Forudsætninger 

Kurset er for erfarne dommere. Gerne mere end to års dommergerning.  

Dommerudvalget står for at invitere mulige deltagere. 

Kursets opbygning 

Kurset består af undervisning i en weekend, hvor det kan forventes at være hjemmearbejde. 

Hjemmearbejdet består af enkelte tests, samt gennemgang af dommermanualen. 

Undervisere 

Undervisere på kurset er udpeget og godkendt af DAFF’s dommerudvalg. 

Praktisk information 

Der opkræves en kursusafgift som dækker kost under kurset. Beløbet vil fremgå af invitation 

som fremsendes fra Dommerudvalget. 

Det forventes at deltageren deltager aktivt under kurset. 

Tilmelding 

Der er ikke tilmelding til kurset, da Dommerudvalget vælger hvem der skal inviteres på 

kursus. 

Er du i tvivl om du er kvalificeret til at komme på Elite Dommerkursus, er du velkommen til at 

skrive til Dommerudvalget på du@daff.dk. 

Sted og tid 

20. – 22. marts 2020 

BGI Akademiet 

Adresse 

BGI Akademiet  

Gramvej 3, 8783 Hornsyld 

 

https://www.daff.dk/amerikanskfodbold/dommer/dommerkurser/elitedommerkursus/

