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hvem er vi?
Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, i daglig tale kaldet DAFF, er et specialforbund under 
Danmarks Idrætsforbund (DIF). Vi administrerer tre sportsgrene; amerikansk fodbold, 
cheerleading og flag football. Inden for hver sportsgren står vi for udvikling af sporten i 
Danmark, samt administrationen af turnering, landshold, events og kongresser.

Vi sidder til dagligt i  Ceres Arena i Aarhus og Idrættens Hus i Brøndby. 

Vi har i alt omkring 4.500 medlemmer, fordelt på 66 klubber.

DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser, så du kan udvikle dig som træner. Uddannelserne 

ligger i sidste halvdel af året, men i forbindelse med sæsonopstart. Uddannelserne 

koordineres af DAFF i samarbejde med Cheerleadingudvalget.

Husk, at mange kommuner giver tilskud til træneruddannelser. Det er forskelligt fra 

kommune til kommune, hvorvidt og hvor meget offentligt tilskud, der gives. De aktuelle 

tilskudsregler justeres jævnligt, så det er vigtig, at I som klub altid undersøger den lokale 

ordning. Kontakt jeres kommune for at høre mere om lige netop jeres tilskudsmuligheder. 

Tilmelding til uddannelserne skal ske igennem Nemtilmeld på www.daff.nemtilmeld.dk. 

Tilmeldingsfristen er forskellig fra uddannelse til uddannelse, så vær opmærksom på 

deadlines 

og rabataftaler ved tidlig tilmelding på hvert enkelt kursus.

cheerleading kurser 2020
• Cheerleading træneruddannelse Intro

• Cheerleading træneruddannelse Niveau 1

• Cheerleading træneruddannelse Niveau 2

• Cheerleading Regelkurus

• CheerSport

cheerleading træneruddannelser

cheerleading træneruddannelser



cheerleading træner intro

cheerleading træner intro
formål
Cheerleading træneruddannelse Intro er for 
dig, der har lysten til at blive hjælpetræner 
for et cheerleadinghold eller er helt ny i 
trænerjobbet. 
Kurset klæder dig på til at kunne begå dig  
i cheerleading verdenen, da du bliver sat 
grundigt ind i kulturen og de begreber, der 
anvendes. Endvidere lærer du at anvende de 
basale teknikker samt lærer om vigtigheden 
af korrekt sikkerhed og spotting.

uddannelsens opbygning
Kurset er et endagskursus, som primært 
består af teoretisk undervisning. der vil  
dog også være en mindre praktisk del. Husk 
derfor at medbringe træningstøj og papir og 
pen. Det forventes, at du som kursist er aktiv 
deltagende.
teoretisk niveau 
På kurset opnår du viden inden for følgende 
områder:

teoretisk niveau
På kurset opnår du som kursist viden inden 
for følgende områder:
• Introduktion til cheerleading – kultur og 

begreber
• Trænerrollen
• Sikkerhed og spotting
• Basisteknik
• Træningsopbygning

pris
Pris for DAFF medlemmer: 1.000 kr. 
(inklusiv frokost)
Pris for ikke-DAFF medlemmer: 2.000 kr.  
(inklusiv frokost)

tilmelding
Tilmelding skal ske på: 
www.daff.nemtilmeld.dk

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på 
de personer, der tilmeldes.
Sidste tilmeldingsfrist er d. 24. august 2020. 
Ved tilmelding inden d. 15. august 2020 er 
prisen 1.000 kr. Ved tilmelding efter d. 15. 
august 2020 er prisen 1.500 kr.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”først  
til mølle” princippet, og tilmeldingen er 
gældende, når betalingen er modtaget.

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

tid og sted

Vest: Lørdag d. 29. august 2020, Globus 1, 
Gudrunsvej 3A, 8220 Brabrand

Øst: Søndag d. 30. august 2020, 
Skovgårdsskolen, Skovgårdsvej 56, 2920

FAGLIG LEDELSE
Malene Bennetsen 
Kolmos  
mk@daffmail.dk

WWW.DAFF.DK

http://www.daff.nemtilmeld.dk


cheerleading træner niveau 1

cheerleading træner niveau 1
introduktion
Cheerleading er en relativt ny sport i 
Danmark. Det er derfor vigtigt at have 
kompetente trænere, som kender sporten, 
reglerne  
og som kan lave inspirerende træning 
og skabe et sundt, sikkert og lærerigt 
miljø for udøverne. Alt dette lærer du på 
Cheerleading træneruddannelse Niveau 1. 

formål
DAFF har udviklet træneruddannelsen 
sådan, at du som selvstændig træner kan 
styrke din basisviden, holde dig opdateret 
om regelændringer, samt følge med i 
den spændende udvikling, der sker i 
cheerleading verdenen. Derudover er der 
selvfølgelig fokus på at udvikle dig som 
træner.

Niveau 1 giver dig grundlaget for at 
sammensætte en målrettet, inspirerende og 
udbytterig træning samt værktøjer til både 
den faglige og sociale del af trænerjobbet. 
Der vil være fokus på progression og 
basisviden om, hvordan man bygger en 
træning op, når man står med en flok nye 
udøvere. 

For at deltage på Cheerleading 
træneruddannelse Niveau 1 er det et 
krav, at du har gennemført Cheerleading 
træneruddannelse Intro. Det er dog 
muligt at få dispensation, såfremt du har 
tilstrækkelig med viden om og erfaring 
inden for trænerjobbet. 

uddannelsens opbygning
Cheerleading træneruddannelse Niveau 1 
består af tre dele og forløber over 1 weekend 
og to endagsarrangementer. DAFF-delen har 
fokus på level 1-3.

Uddannelsen består af både teoretisk 
og praktisk undervisning. Husk derfor at 
medbringe træningstøj og papir og pen.

pris 
Pris: 5.000 kr. pr. deltager ved tidlig 
tilmelding. Prisen inkluderer kost og logi. 
Dog skal overnatning i forbindelse med DIFs 
træner 1 og Cheer workshop selv betales. 
Pris for ikke DAFF-medlemmer: 10.000 kr. 
Prisen inkluderer kost og logi.
Det forventes, at kursisten deltager aktivt 
under kurset. 

tilmelding

Tilmelding skal ske på:  
www.daff.nemtilmeld.dk
Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på 
de personer, der tilmeldes.

Tilmeldingsfristen er d. 29. august 2020. 
Ved tilmelding inden d. 23. august er prisen 
5.000 kr. Ved tilmelding efter d. 23. august 
er prisen 6.000 kr. /12.000 kr. for ikke-
medlemmer. 

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”først  
til mølle”-princippet, og tilmeldingen er 
gældende, når betalingen er modtaget.

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

FAGLIG LEDELSE
Malene Bennetsen 
Kolmos  
mk@daffmail.dk

WWW.DAFF.DK

teoretisk og praktisk niveau

DAFF Cheerleading Niveau 1 (21,5 timer):
• Organisation
• Opvarmning og grundtræning 

(cheerleading specifikt)
• Trænerrollen
• Træningsplanlægning (cheerleading 

specifik) 
• Regler 
• Rutineopbygning 
• Motions, stunts og pyramider 
• Sikkerhed og progression
• Jumps, tumbling og cheer 

DIFs Træner 1 uddannelse (22,5 timer): 
• Idræt for børn og unge
• Trænerrollen
• Fysisk træning
• Idrætsskader
• Træningsprogrammer - herunder 

opvarmning og udstrækning 

Cheer workshop: 
Som  et nyere tiltag afholdes en workshop i 
forbindelse med Niveau 1 uddannelsen. Det 
vil være en praksisorienteret dag, hvor der vil 
være workshops i tumbling, cheer, toss og 
stunts. 
Workshoppen er inkluderet i prisen på 
Niveau 1, men har man gennemført Niveau 
1 i tidligere år, kan denne workshop tilkøbes, 
hvis man har behov for ny inspiration. 
Overnatning i forbindelse med DIFs Træner 1 
og Cheer workshop er egenfinansieret.

tid og sted

DAFF Cheerleading Niveau 1(obligatorisk) 
Lørdag d. 5. september til søndag d. 6. 
september 2020. 
BGI Akademiet, Gramvej 3, 8783 Hornsyld

DIFs træner 1 uddannelse (obligatorisk) 
Lørdag d. 19. september 2020 kl. 9.00 til kl. 
18.00. Info om lokation kommer senere.

Cheer workshop (obligatorisk) 
Søndag d. 20. september 2020 kl. 10.00-
17.00 Info om lokation kommer senere.

Regelkursus (valgfri) 

Vest: Lørdag d. 3. oktober, Ceres Arena, 
Stadion Alle 70, 8000 Aarhus C

Øst: Søndag d. 4. oktober, Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

Regelkurset er valgfrit, men har man ikke 
taget kurset på et tidligere tidspunkt, 
opfordres kursisten meget til at deltage. Der 
er placeret et kursus i både øst og vest for at 
mindske transporten.



cheerleading træner niveau 2

cheerleading træner niveau 2
Introduktion 
Cheerleading træneruddannelse Niveau 2 
retter sig mod selvstændige trænere, der 
ønsker at udvikle sig i rollen som træner. 
På uddannelsen vil der være fokus på, at 
du som træner skal lære at være reflekteret 
og kunne begrunde de valg, du foretager i 
trænerrollen på baggrund af den viden og 
indsigt, du får på uddannelsen. Uddannelsen 
retter sig mod personer, der har et par 
sæsoners trænererfaring på klubniveau, 
og som gerne vil opkvalificere deres 
kompetencer indenfor trænergerningen.

formål 
Træneruddannelsen Niveau 2 giver dig 
redskaberne til at være træner på højt plan. 
Dog er uddannelsen relevant for alle trænere 
uanset levels, da den giver træneren et 
mere indgående kendskab til de faktorer, 
der er på spil for udøverne i forskellige 
aldersgrupper, både teknisk, mentalt 
og socialt. Dette kaldes aldersrelateret 
træningskoncept og efter uddannelsen 
vil træneren have viden om hvordan, og 
hvorfor det er vigtigt, at undervisningen 
tilpasses den enkelte aldersgruppe. For at 
deltage på Cheerleading træneruddannelse 
Niveau 2 er det et krav, at du har gennemført 
Cheerleading træneruddannelse Niveau 
1. Du kan ikke tage Niveau 1 og Niveau 2 i 
samme sæson.

uddannelsens opbygning 
Uddannelsen består af en DAFF-del, 
praktisk dag, regelkursus og en DIF-del. 
DIF-delen er en Træner 2 uddannelse som 
gennemgår emner indenfor den generelle 
trænergerning.

DIFs Træner 2 består af en del e-læring 
som skal tages inden fremmøde til første 
weekend. Emner på Træner 2 er bl.a. teknisk 
træning, bevægelsesanalyse, fysiologi, 
træningsmiljø og idrætsskader.

teoretisk og praktisk niveau 
DAFF Cheerleading Niveau 2 Indeholder bl.a. 
undervsining i:
• Fastholdelse og rekruttering af 

medlemmer
• Trænerrollen 
• Regler
• Kultur og etik
• Mental træning 
• Rutineopbygning
• Toss, stunts og pyramider
• Tumbling

DIFs Træner 2 uddannelse
DIFs T2 består af både e-læring og teoretisk 
undervisning. Emner på T2 er:
• Teknisk træning
• Alderssvarende motorisk træning
• Bevægelsesanalyse 
• Fysiologi
• Ernæring 
• Træningsmiljø 
• Idrætsskader

FAGLIG LEDELSE
Malene Bennetsen 
Kolmos  
mk@daffmail.dk

WWW.DAFF.DK

tid og sted

DAFF Niveau 2 (obligatorisk):
D. 4. - 6. september på BGI Akademiet, 
Gramvej 3, 8783 Hornsyld

Træner 2 (obligatorisk): 
D. 31. oktober til 1. november i Idrættens 
Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

D. 28.-29. november i Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

Praktisk dag (obligatorisk): 
Søndag d. 20. september i København. Mere 
info om lokation følger.

Regelkursus (valgfri): 
Vest: Lørdag d. 3. oktober, Ceres Arena, 
Stadion Alle 70, 8000 Aarhus C
Øst: Søndag d. 4. oktober, Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby  

Regelkurset er valgfrit, men har man ikke 
taget kurset på et tidligere tidspunkt, 
opfordres kursisten meget til at deltage. Der 
er placeret et kursus i både øst og vest for at 
mindske transporten.

pris og tilmelding
Pris: 10.000 kr. pr. deltager. Prisen inkluderer 
alt undervisning, materiale samt kost og logi 
i de obligatoriske weekender. I prisen ligger 
DIFs Træner 2 samt overnatning i forbindelse 
med dette, hvilket har en værdi af 6.500 kr.

Det forventes, at kursisten deltager aktivt 
under kurset.

Tilmelding sker på www.daff.nemtilmeld.dk.  
Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på 
de personer, der tilmeldes. 

Tilmeldingsfristen er d. 16. august 2020. 
Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, 
hvis der ikke er nok tilmeldte.



regelkursus

regelkursus
Formål
Regelkursus har til formål at give kursisten 
et grundlæggende indblik i DAFFs 
konkurrenceregler således, at kursisten 
bliver i stand til, på grundlæggende niveau 
at nedbryde en skill-sekvens, analysere 
denne og via regelmetode fastlægge om de 
enkelte skills er lovlige eller ej. 
Kurset henvender sig til trænere/
hjælpetrænere med et grundlæggende 
kendskab til cheerleading. 

Kursets opbygning
Kurset er et endagskursus, som består 
af teoretisk undervisning. Husk derfor 
at medbringe computer, papir og pen. 
Det forventes, at du som kursist er aktiv 
deltagende. 
indhold
Regelkurset starter med en gennemgang 
af de basale definitioner, som anvendes i 
konkurrencereglerne. Dernæst følger en 
gennemgang af samtlige konkurrenceregler, 
fra level 1 til level 6, men løbende debat og 
afklaring. 

pris 
Pris: 450 kr. pr. deltager. Prisen er inklusiv 
frokost.  
Pris for ikke DAFF-medlemmer: 900 kr.

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

Tilmeldingfristen er d. 26. september 2020. 

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”først  
til mølle” princippet, og tilmeldingen er 
gældende, når betalingen er modtaget.

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

tid og sted
Vest: Lørdag d. 3. oktober 2020 
Ceres Arena, Stadion Alle 70, 8000 Aarhus C

Øst: Søndag d. 4. oktober 2020 Idrættens 
Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

FAGLIG LEDELSE
Malene Bennetsen 
Kolmos  
mk@daffmail.dk

WWW.DAFF.DK

cheersport

cheersport
formål
CheerSport er et helt nyt koncept som 
består af en række aktivitetskort, som 
træningen tager udgangspunkt i. Derudover 
er konkurrencefokus fjernet og fokus er, at 
cheerleading skal være sjovt og en sport 
alle kan være med på. Idéen med konceptet 
er at gøre cheerleading let tilgængeligt 
for både træner og udøver. Konceptet skal 
tænkes som inspiration og kan modificeres 
efter træner og udøvers ønsker og behov. 
På kursusdagen uddannes kursisten i 
konceptet og kommer igennem alle 
aktiviteter fra konceptet. Konceptet tager 
udgangspunkt i et begynderniveau, hvilket 
gør det anvendeligt til begyndere på alle 
målgrupper. 

kursets opbygning
Kurset er et endagskursus, som er en 
kombination af både teoretisk og praktisk 
undervisning. Husk derfor at medbringe 
træningstøj og papir og pen. Det forventes, 
at 
du som kursist er aktiv deltagende. 

indhold
Undervisningen vil tage udgangspunkt i de 
tilhørende aktivitetskort, så underviseren 
bliver helt tryg i at bruge disse i 
undervisningen. Derudover får kursisten 
viden indenfor følgende områder:
• Introduktion til cheerleading og brugen 

af sportslige termer 
• Trænerrollen 
• Træningsopbygning
• Brugen af aktivitetskortene for 

konceptet
• Sikkerhed og spotting ved tumbling og 

stunting

pris - opstartspris!!
Pris: 450 kr. pr. deltager. Prisen inklusiv 
frokost. Pris for ikke DAFF-medlemmer: 900 
kr. 
Denne uddannelse udbydes til en meget lav 
pris i år, da det er første gang den udbydes. 
Med i prisen får hver kursist deres egne kort 
som har en værdi af 300 kr.

tilmelding
Tilmelding skal ske på: 
www.daff.nemtilmeld.dk
Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på 
de personer, der tilmeldes.

Tilmeldingsfristen er d. 16. september 2020. 

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”først  
til mølle” -princippet, og tilmeldingen er 
gældende, når betalingen er modtaget.

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

tid og sted
Vest: D. 26. eller 27. september 2020. 
Nærmere info følger.  

Øst: D. 26. eller 27. september 2020. 
Nærmere info følger. 
Så snart lokation og dato er helt fastlagt vil 
dette blive opdateret på Nemtilmeld.



tilmelding
Tilmelding til vores kurser sker altid på www.daff.nemtilmeld.dk, 
din tilmelding er ikke registreret før du har modtaget en bekræftelsesmail. 
Bekræftelsesmailen er dit bevis for deltagelse, som du skal medbringe på 
kurset.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til 
faglig ansvarlige Udviklingskonsulent i DAFF, Malene Bennetson 
Kolmos mk@daffmail.dk.

cheerleading i daff på de sociale medier
DAFF - Dansk Amerikansk Fodbold Forbund: www.facebook.com/Dafforbund
Cheerleading Danmark: www.facebook.com/CheerleadingDK

http://www.daff.nemtilmeld.dk
http://www.facebook.com/Dafforbund
http://www.facebook.com/CheerleadingDK

