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Det er vigtigt at slå fast, at de to arrangementer i dette event, er af lige stor vigtighed for 

DAFF. Der er således skrevet ind i strategiaftalen med DIF, at det afsluttende stævne for U10-

14 afvikles ifm. Mermaid Bowl. Bestyrelsen har dog i 2020 besluttet at åbne op for muligheden 

for at byde separat på de to arrangementer. Der er således muligt i 2020 at byde på: 

 

1. Mermaid Bowl og afsluttende stævne samlet. 

2. Mermaid Bowl alene 

3. Afsluttende stævne alene  

 

De to hold, der spiller Mermaid Bowl skal generelt have lige vilkår. På samme måde skal 

holdene ved det afsluttende stævne have lige vilkår. 

 

I prospektet omtales den klub/forening/organisation, der byder ind på at arrangere Mermaid 

Bowl/ det afsluttende stævne for U10/U12/U14 som ”Arrangør”. Dansk Amerikansk Fodbold 

Forbund omtales som ”DAFF”. 

 

 

1. Dato og kamptidspunkt 

 

2020 

Mermaid Bowl XXXII og det afsluttende stævne for U10/U12/U14 (2020) afvikles som 

udgangspunkt lørdag d. 3. oktober 2020. Dag og kamptidspunkt fastsættes af DAFF i 

samarbejde med TV og Arrangør, men som udgangspunkt starter ungdomsstævnet kl. 9.00 og 

Mermaid Bowl mellem kl. 16.00 til 18.00. Hvis arrangementerne skal afvikles separat er vi 

nødt til at se på, hvad der datomæssigt kan lade sig gøre med de to arrangører. 

 

 

2. Stadion 

Stadion og tilhørende lokaler til Mermaid Bowl skal være af Superliga/1. div. (DBU) standard. 

Der skal være adgang til stadion, lokaler, baner mv. hele dagen før arrangementet ift. 

opsætning og klargøring. Arrangør stiller det nødvendige mandskab til rådighed for optimal, 

sikkerhedsmæssig og forsvarlig afvikling af kampe og arrangementet.  

 

På stadion skal der være adgang til, hvad der kræves for at TV kan sende kampen.  

 

Der skal være coaches box med plads til to coaches fra hvert hold. Coaches box skal være 

placeret højt over banen og mellem 40 yard-linjerne. Holdenes trænere skal sidde adskilt, 

således det ikke er muligt at overhøre det andet holds kommunikation. Coaches box må ikke 

være placeret mellem tilskuerne. 

 

Herudover skal der være lokaler til presse, speakere, videofolk og stats-folk. 

 

 

Hvis det afsluttende stævne afvikles separat, er der naturligvis ikke samme behov for stadion 

af Superliga/1. div. (DBU) standard til dette. Det er afgørende, at der ifm. stadion er baner, 

hvor resten af ungdomsstævnet kan afvikles. Her skal der også være adgang til stadion, 

lokaler, baner mv. hele dagen før arrangementet ift. opsætning og klargøring. Arrangør stiller 

det nødvendige mandskab til rådighed for optimal, sikkerhedsmæssig og forsvarlig afvikling af 

kampe og arrangementet. 

 

Stadion inkl. coaches box skal godkendes af DAFF. 
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3. Baneforhold 

Kampbane 

Arrangør kan uden beregning låne rullegræs til spillerboksen på begge sidelinjer af DAFF. 

Arrangør sørger selv for transport. 

 

Opstregning foretages af Arrangør i henhold til DAFFs Turneringskatalog. Det aftales på 

forhånd mellem DAFF og Arrangør, hvornår opstregning finder sted, således at DAFF kan være 

tilstede ved den fysiske opstregning for godkendelse. DAFF har ret til at få logo opkridtet på 

banens midte. 

 

Arrangør sørger for mål til Mermaid Bowl i henhold til NCAA-reglerne til arrangementet. Mål 

skal godkendes af DAFF minimum 14 dage før arrangementet.  

 

Stævnebaner 

Der skal udover kampbanen være minimum fire, gerne seks U10/U12/U14-baner i forbindelse 

med stadion, hvor det afsluttende stævne for U10/U12/U14 kan afvikles. Der kan spilles på 

halve baner, som på stadionbanen, men der foretrækkes fulde baner uden for stadion. 

 

 

4. Omklædningsrum 

Arrangør sørger for omklædningsrum til de to hold i Mermaid Bowl, samt ét omklædningsrum 

til dommere og ét til cheerleaders – der forventes 45 spillere pr. Mermaid Bowl hold, samt 

staff på 15-20 personer. Det betyder min. 2 store omklædningsrum til holdene, samt 2 mindre 

til dommere og cheerleadere. Der skal ligeledes være et område (overdækket)/lokale til 

holdene, hvor det er muligt for op-tapening/massage.  

 

Der skal være et lokale med tilhørende toilet til brug for Anti Doping Danmark. 

 

Der skal ligeledes være omklædning til de deltagende hold i U10/U12/U14-stævnet (anslået 

500 - 600 spillere). Dele af disse omklædningsrum kan være i nærliggende hal, skole eller 

lignende, der ligger inden for gåafstand. Det betyder 1 pigeomklædningsrum med plads til ca. 

20 spillere, samt 7-10 omklædningsrum med plads til de resterende deltagere. Der skal være 

et ligeldes være et stort omklædningsrum til U-stævne dommere, her forventes ca. 25-30 

dommere. 

 

I forbindelse med godkendelse af stadion, indgår omklædningsrum.  

 

Afvikles arrangementerne separat vil omklædningsrum kun være ift. det pågældende 

arrangement.  

 

 

5.  Opvarmning 

Arrangør stiller én opvarmningsbane svarende til minimum en amerikansk fodboldbane til 

rådighed for de deltagende hold i Mermaid Bowl, hvis arrangementerne afvikles samlet. 

Holdene skal have adgang til opvarmningsbanen minimum to timer før kampstart. Banen 

behøver ikke at være streget op. Såfremt der ikke er mål på opvarmningsbanen, skal holdenes 

kicker, holder og long snapper have adgang til kampbanen 15 min. indenfor den sidste time 

før kampstart (dog ikke indenfor de sidste 15 min.). Hvis Mermaid Bowl afvikles separat vil der 

fint kunne varmes op på kampbanen.  

 

Behovet for opvarmingsbaner til afsluttende stævne er minimalt, så længe der er adgang til 

alle baner fra holdene møder ind ved stævnet. 
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6.  Kampafvikling 

DAFF fastlægger i samarbejde med TV og Arrangør tidsplanen for kampafviklingen (indløb, 

præsentation, nationalmelodi, halvlegsunderholdning, medaljeoverrækkelse mv.) af Mermaid 

Bowl. Der skal som minimum være cheerleadere, røg og wuff ved indløb, personale ved 

præmieoverrækkelse, samt konfetti ved overrækkelse af pokal. 

 

Ved det afsluttende stævne laves kamp- og tidsplan i samarbejde mellem Arrangør og DAFF.  

 

DAFF leverer kampbolde til Mermaid Bowl. Ved det afsluttende stævne vil vi forsøge at lave 

aftale med sponsor omkring kampbolde. 

 

 

7.  Dommere 

DAFF udpeger dommere til både Mermaid Bowl (ca. 10 stk.) og det afsluttende stævne (25-30 

stk.). Arrangør sørger for forplejning af dommere. 

 

Der skal ved Mermaid Bowl være lokale, hvor Dommerudvalget kan afvikle sit årsmøde for ca. 

25-30 personer. Arrangementet har typisk en varighed på 1-2 timer med en let forplejning.  

 

 

8.  Bolddrenge og chain crew 

Arrangør sørger for det fornødne antal bolddrenge og chain crew til Mermaid Bowl. Antal 

bolddrenge og chain crew fastsættes af DAFFs Dommerudvalg, der ligeledes skal godkende 

bolddrenge og chain crew. Arrangør sørger for forplejning af bolddrenge og chain crew. 

 

Ved det afsluttende stævne er de deltagende hold bolddrenge og chain crew. 

 

 

9.  Stats og film 

Arrangør er forpligtet til at føre live statistik på Mermaid Bowl. Manual og program udleveres 

af DAFF. Arrangør sørger for personale hertil.  

 

Arrangør er forpligtet til at filme kampene jævnfør NLs filmkrav. Endvidere skal Mermaid Bowl 

også filmes med boxshot fra den ene Endzone. Arrangør stiller personale hertil. DAFF leverer 

kameraer.  

 

På det afsluttende stævne opfordres der til, at der optages side line shot på de to baner på 

stadion. Arrangør stiller personale hertil. DAFF leverer kameraer. 

 

Arrangør sørger for forplejning af stats- og filmfolk. 

 

 

10.  Speaker, lystavle og lyd 

Arrangør sørger for speaker til arrangementet. Speaker skal godkendes af DAFF. Arrangør 

udarbejder et speakermanuskript. Det endelige manuskript skal godkendes af DAFF.  

 

Arrangør sørger for lydanlæg, scoreboard, mikrofon til dommere. Herunder også personale til 

afvikling af scoreboard mv. DAFF kan levere software fra Pcscoreboards.com til scoreboard. 

Softwaren kører på pc, der som arrangør skal stille til rådighed, som skal kunne sluttes til 

lystavle. For det afsluttende stævne er dette kun gældende på stadionbanerne. 

 

Arrangør sørger for forplejning af speakere, lys- og lydfolk mv.  
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11.  Flag og flagningstilladelser 

Arrangør leverer flagpakke, samt flagningstilladelse med dansk flag. 

 

 

12.  Medaljer og pokaler 

DAFF leverer medaljer (stk.pris på ca. 25 kr.) og pokaler til både det afsluttende stævne og 

Mermaid Bowl. Udgift til dette indgår i regnskab. Overrækkelse af diverse medaljer og pokaler 

samt udvælges foretages af DAFF (game MVP, NL MVP mv.). Arrangør stiller ved Mermaid 

Bowl min. fire cheerleadere/personer til rådighed herfor. Nærmere antal aftales senere. Der 

må ikke uddeles flere pokaler og medaljer end dem DAFF uddeler. 

 

Arrangør stille med tre personer, der skal holde fade med medaljer og trofæet. Herudover skal 

der også være to hjælpere til at tage medaljen op og sprede båndet, når der uddeles 

medaljer. 

 

I forbindelse med Coin Toss til Mermaid Bowl, kan Arrangør afvikle et specielt arrangement, 

der på forhånd skal godkendes af DAFF. 

 

 

13.  Rengøring af stadion og omklædningsrum mm. 

Arrangør sørger for rengøring af omklædningsrum, stadion og baneområdet for det afsluttende 

stævne og Mermaid Bowl efter kampene.  

 

 

14.  Lys 

Der benyttes ved Mermaid Bowl et lysniveau på stadion, som lever op til TV-stationernes krav 

til lys ved tv-transmission. Lys skal testes i dagene op til arrangementet på samme tidspunkt, 

som arrangementet. DAFF kan kræve at have en repræsentant til stede til denne test. 

 

 

15.  Billetter 

Billetprisen til arrangementet fastsættes i samarbejde med DAFF. Børn under 10 år skal have 

gratis adgang. 

 

DAFF råder uden beregning over 100 billetter til frivillige, sponsorer mv., som skal have plads 

på samme tribune som resten af tilskuerne. DAFFs VIP-arrangement indgår ikke i de 100 

billetter. 

 

 

16.  VIP-arrangement 

Der afvikles i forbindelse med Mermaid Bowl et VIP-arrangement. Der må ikke afvikles andre 

VIP-arrangementer ifm. Mermaid Bowl. Arrangør skal stille VIP-lokale med plads til passende 

antal (typisk 200 – 250 spisende gæster) til rådighed uden beregning, der kan 

aflukkes/afspærres, således der kun er adgang for VIP’er. Arrangør sørger for vagter til VIP-

arrangementet ved alle indgange.  

 

Priser for eksterne VIP-billetter (ikke-DAFF-inviterede gæster) i forbindelse med VIP-

arrangementet aftales senest 1. august mellem Arrangør og DAFF. Det aftales mellem DAFF og 

Arrangør, hvorvidt der skal sælges VIP-billetter til arrangementet. Eventuelle gæster skal 

overholde de regler og retningslinjer, som DAFF fastlægger for arrangementet. 

 

VIP-gæster skal sidde på et på-forhånds-godkendt sted på stadion, og som minimum have 

adgang til en langside. 

 

DAFF står for invitationer og kommer med 1-2 medarbejdere dagen før og på dagen til at 

hjælpe med. DAFF informerer 10 dage før arrangementet om et ca. antal VIP-gæster 
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(forventeligt 100 personer i form af Hall of Fame’er, frivillige fra vedtægtsbestemte udvalg, 

sponsorer og samarbejdspartnere mv.). DAFF informerer senest tre hverdage før 

arrangementet Arrangør om det eksakte antal VIP-gæster.  

 

Arrangør står for at sikre køb/lån af alt service, borde stole, duge mm. i forhold til 

arrangementet. DAFF/arrangør står sammen for evt. valg af cater, oppyntning, borddækning, 

mm. 

 

 

17.  Forplejning til holdene 

Arrangør skal tilbyde køb af forudbestilt frokost til deltagerne ved det afsluttende stævne, 

samt køb af sandwich eller lignende til de to Mermaid Bowlhold efter kampen. Frokost og 

tilbud til de to Mermaid Bowlhold afstemmes med DAFF. 

 

 

18.  Stævnekontor 

Arrangør stiller uden beregning et mødelokale til min. 12 personer til rådighed fra fredag 

middag/ eftermiddag til DAFFs repræsentanter. Mødelokalet skal være centralt placeret på 

stadion, og skal kunne aflåses. Lokalet skal godkendes af DAFF. 

 

 

19.  Markedsføring 

Arrangør står for eksponering af kampene og arrangementet. Markedsføringen skal 

koordineres med og godkendes af DAFF. 

 

DAFF udarbejder logo for Mermaid Bowl.  

 

 

20.  Presse 

Arrangør har ansvar for akkreditering, placering mv. af presse ifm. arrangementet. Presse, 

hjælpere med videre, der har adgang til baneområdet, skal bære fotovest i en synlig farve. 

Arrangør skal checke pressen ind og ud, i forbindelse med udlevering og aflevering af 

fotoveste. Arrangør sørger for at have en frivillig tilstede i presserummet hele dagen, således 

eventuelle spørgsmål altid kan besvares. 

 

DAFF står for pressebriefingen ved Mermaid Bowl i løbet af dagen. 

 

 

21.  Pressemøde 

Efter Mermaid Bowl skal Arrangør afholde et pressemøde i passende lokale, såfremt DAFF 

ønsker det. DAFF og Arrangør har ansvaret for gennemførelse og styring af pressemødet. 

Sponsorvæg til interview udarbejdes i samarbejde med DAFF. Udgifter hertil deles ligeligt 

mellem DAFF og Arrangør. 

 

 

22.  Kampprogram 

Arrangør står for udarbejdelse og trykning af kampprogram til Mermaid Bowl. Kampprogram 

skal koordineres og godkendes af DAFF. Arrangør afgør, hvorvidt kampprogram skal 

udleveres. Arrangør står for salg af sponsorater til kampprogram. 

 

DAFF råder, uden beregning, over reklameplads i kampprogrammet i henhold til de 

sponsoraftaler/forpligtelser, som DAFF har. 

 

 

23.  Underholdning 

mailto:daff@daff.dk
http://www.daff.dk/


  
    

 

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af:   Side 7 af 8 

Danmarks Idrætsforbund, International Federation of American Football, International Cheer Union og European Cheer Union. 
 

DAFF: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby, Denmark, P: +45 7026 2316, @: daff@daff.dk - www.daff.dk  

 

Arrangør står for al underholdning til arrangementet, herunder indhentning af evt. tilladelser 

hos relevante myndigheder. Al underholdning skal koordineres og godkendes af DAFF. 

 

 

24.  Tail Gate 

Arrangør afvikler Tail Gate udenfor stadion før arrangementet. Såfremt der afvikles Tail Gate, 

råder DAFF uden beregning over en bod til salg af diverse effekter/merchandise, hvor alle 

indtægter tilfalder DAFF.  

 

DAFF råder herudover over 1-5 boder uden beregning, i henhold til de 

sponsoraftaler/forpligtelser, som DAFF har. Eksakt antal angives til Arrangør 10 dage før 

arrangementet. 

 

 

25.  Sponsorer og reklame 

Arrangør og DAFF står for salg af bandereklamer og andre sponsorater til eventen og stadion. 

Alle sponsorer og bandereklamer skal godkendes af DAFF. Sponsorater indgår i det samlede 

regnskab for eventet.  

 

DAFF råder uden beregning over reklameplads på bander/stadion i henhold til de 

sponsoraftaler/forpligtelser, som DAFF har. 

 

 

26.  Salg på og udenfor stadion  

Arrangør står for al salg på og udenfor stadion. Alle boder/stande skal godkendes af DAFF. 

 

DAFF har råderet over en bod til salg af diverse effekter/merchandise, hvor alle udgifter og 

indtægter tilfalder DAFF. 

 

DAFFs til enhver tid gældende politikker om eks. udskænkning af øl og lign. til ungdomskampe 

skal overholdes af Arrangør. Der skal sikre, at synligt berussede folk ikke opholder sig ifm. det 

afsluttende stævne.  

 

 

27.  TV-transmission 

DAFF indgår aftale med en TV-station vedr. live transmission/ streaming af Mermaid Bowl. 

Arrangør forpligter sig til at samarbejde med TV omkring TV-produktionen, hvor TV skal have 

adgang til Stadion i det omfang, det er nødvendigt. 

 

DAFF og Arrangør råder i fællesskab over retten til at sælge TV-sponsorater ifm. TV-

produktionen, dog ikke hvis samarbejdspartner er DR.  

 

 

28.  Arbejdsgruppe 

Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af DAFF og Arrangør, der planlægger forløb 

og events i forbindelse med arrangementet. 

 

 

29.  Økonomi 

Der laves ét samlet regnskab for arrangement indholdene alle indtægter og udgifter  - afvikles 

Mermaid Bowl og afsluttende stævne separat laves der to separate regnskaber. DAFF 

varetager alt vedr. økonomi, herunder udarbejdelse af det endelige regnskab(er) og opgørelse 

af over-/underskudsfordelingen. Det er muligt for Arrangør at indsende fakturaer, der kræver 

forudbetaling til DAFF.  
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I forbindelse med indgåelsen af kontakten udarbejdes et detaljeret budget indeholdende alle 

forventede udgifter og indtægter for konkurrencerne, som Arrangør og DAFF er forpligtet til at 

overholde – hvis der opstår udgifter udover det aftalte, skal dette afstemmes med i mellem 

Arrangør og DAFF.  

 

Overskuddet og underskuddet (resultatet) fordeles med 50% til Arrangør og 50% til DAFF. 

 

 

30.  Afregning 

DAFF udarbejder det samlede regnskab for arrangementet/ arrangementerne. Arrangør(er) er 

forpligtet til at indlevere/oplyse afholdte udgifter og indtægter til DAFF senest tre uger efter 

arrangementet er afsluttet. DAFF har herefter tre uger til at udarbejde det samlede regnskab. 

 

Senest to måneder efter arrangementet/ arrangementerne er afholdt skal regnskabet være 

udarbejdet, godkendt og underskrevet, hvorfor et over-/underskud fordeles, som aftalt i 

denne kontrakt, jf. stk. 34. 

Endvidere gives en uges ekspeditionstid til pengeoverførsel af det endelige over-/underskud til 

fordeling. 

 

 

31.  Voldgift 

Den endelige kontrakt er i alle forhold underkastet dansk ret. 

 

Ingen tvister, der måtte udspringe af den endelige kontrakt, dennes tilblivelse, oprettelse, 

gennemførelse eller fortolkning, kan indbringes for ordinære danske domstole 

 

Enhver tvist vedrørende den endelige kontrakt skal afgøres ved afholdelse af en voldgiftsret, 

der, hvis parterne ikke bliver enige om andet, behandles ved DAFFs Appeludvalg efter de til 

enhver tid gældende regler, dog således at hver part udpeger en voldgiftsmand, og 

Appeludvalget udpeger formanden. 
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