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Referat Formandskongres 
Lørdag d. 23. februar. 
Broskolen, Korsør. 
 
Referatet er skrevet i punktform, for at gøre punkterne mere overskuelige. 
 
Deltagende foreninger 
AFC Holstebro Dragons 
AFC Ørestaden Spartans 
Avedøre Monarchs 
Copenhagen Towers 
Kolding Guardians 
Køge marines 
Odense Swans 
Randers Thunder AFC 
Roskilde Kings 
Skanderborg Mad Dashers 
AFC 
Slagelse AFC 
Svendborg Admirals 
Søllerød Gold Diggers 
Triangle Razorbacks 
USG Cougars 
Viborg Bullets 
AaB 89ers 
Aarhus Tigers 
 
Velkomst af Palle Navntoft 
 
Kort oplæg for dagen af Lars Carlsen 
Vi er samlet for at tage et tættere blik på DAFFs 2020 plan, som blev vedtaget af 
Årsmødet. Der er nogle punkter heri, som vi i DAFF havde brug for at diskutere med 
klubberne, da DAFF 2020 ikke kun handler om arbejdet i organisation DAFF, men også 
skal foregå allerede nu ude i klubberne. 
 
Holstebro Dragons 2020 plan 
Holstebro Dragons præsenterede sin 2020-plan, der blev godt modtaget af de andre 
deltager og gav anledning til fin debat/diskussion, både i forhold til selve dokumentet og 
arbejdet ude i de enkelte klubber. 
 
Opsamling - plenum 

 2020-plan er retningsgivende 
 Find klubbens identitet 
 Strukturere indsats og prioritering af opgaver 
 2020 kræver svaret på ”hvor er vi i dag”, og ”hvor er det vi gerne vil hen” 

 
Input fra deltagerne 

 Markedsføring - genkendelighed gennem markedsføringen i fx NL 
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 Sparring klubberne på det niveau hvor klubben er i forhold til DAFF2020 
 Uddannelse af bestyrelse -  hvad skal en bestyrelse? 

o 2020-bestyrelseskursus 
 Håndbog for klubarbejde 

o Hvad skal der gøres i forhold til ”alt” 
o Anbefale nogle IT-systemer, regnskabssystemer 

 FAQ 
 Hjælp/støtte med hvordan klubberne arbejder med ”kommune, aviser, fodbold, 

håndbold 
 Reklame, oplysning om sportens værdier 
 PR de gode historier 
 Skabeloner til forskellige indsatser 
 Skabeloner om minimumskrav til fx økonomi, og gode spørgsmål til processen 
 Se udviklingskonsulenten, som hjælper med stadions osv. 
 Amerikansk fodbold, oplæg til kommuner - pakkeløsninger 
 Vi skal blive bedre til at lade spillerne til at skifte klub - oprette hotline i DAFF regi 

 
5000 medlemmer - hvad gør klubben? 
Hvis vi skal nå de 5000 medlemmer i 2020, som Årmødet vedtog i 2013, skal alle klubber 
fordoble sine medlemmer. Det er et arbejde der foregår ude i klubberne, som DAFF skal 
være med til at supportere. Indlægget gik ud på at finde ud af hvordan vi optimere 
samarbejdet mellem klubberne og DAFF i forhold til medlemsrekruttering. 
  

Input fra deltagerne 
 Sponsorede indlæg på FB 
 Skoleindsats 

o Idrætsdag 
 Klubånd 
 God overgang fra klub til klub 
 ”Senior-ordning” for ældre spillere 
 Aftale om at kontingentet til DAFF falder når gælden er afbetalt 
 Synlighed i at deltage i Mermaid Bowl, publi 
 Plakat til Rookie Day 
 Skolernes idrætsdag 
 ”How to” kontakte pressen 
 Flag for børn 
 Skole - pakke 
 Hjælp til hjemmeside opbygning 
 Skabe synlig eksponering af klubben, brug de forskellige kanaler 
 Lave egne initiativer ude i klubben fx Rookie arrangement 
 Sundhedsplejesker omkring overvægtige børn 
 Skolesamarbejde, og samarbejde med fritidsforeninger 
 Fastholdelse af medlemmer 

o Produkt 
o Flere camps 

 Rekruttering 
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o Synlighed 
o Skoler/SFO 
o Flag kan være indgang til amerikansk fodbold 
o Trænere, ikke kun positionstrænere 

 Fasthold 
o Gøre det attraktivt for sporten 
o Få så mange til at spille som overhovedet muligt, men man kommer aldrig 

på banen 

Hvordan kan DAFF bidrage – Input fra deltagerne 
 DAFF ind i skolereformen 
 Hvad kan vores sport, som andre ikke kan 
 Synlig eksponering som fx nationalliga.dk 
 Skabeloner til diverse krav 
 Forbunds-flyer - væk fra klub med sport 
 Informere klubber om støttemuligheder 
 Nedskrivning af omkostningerne for det enkelte medlem 
 Udvikle Rookie Day med fokus på ungdom 
 Mere markedsføringsmateriale 
 Heldagsskolen - hvad betyder det for os? Hvordan kommer vi ind i det? 
 Alternativ til licens 
 Kortlægning af små-turneringer 
 Bredere samarbejde med gul-klud, vild med NFL 
 Markedsføring på FB 
 ERFA grupper; bidrage 
 Fora til klubber - fra klub til klub - netværke 
 Færre klik til ”ny spiller” 

 
Information omkring U12/U14 Opstart Projekt 
U12/U14 Opstart projekt er et DAFF udarbejdet projekt, der skal bidrage til rekruttering 
af flere spillere i DAFF i gruppen U12/UJ14 og dermed også bidrage til DAFF2020 om 
5000 medlemmer. 
 

 Flere klubber vil gerne være med 

Aldersdispensationsoplæg  
DAFF præsenterede udkast til ændringer af de nuværende regler  
 

 Fint oplæg, der er ikke de store issues 
 Spillerne skal være psykisk og fysik klar 

 
DAFF tager alle input fra deltagerne og plenumdiskussioner med hjem fra dagen, og vil 
bearbejde dem, så de kan indgå i det fremtidige arbejde med udgangspunkt i DAFF2020. 
DAFF vil gerne takke de deltagende foreninger for deres positive og bidragende indsats, 
og vil bruge de mange input i det videre arbejde. 
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Vi kan infomere om, at efter Formandskongressen er der sket følgende: 
Rookie Day materialet blev rundsendt til alle klubber, med bl.a. plakat, tekster, FB covers 
osv. Arrangementet blev markedsført i 32 dage på Facebook via sponserede annoncer. 
 
DAFFs U12/U14 projekt er sat i værk, og der i 2014 deltagere 13 foreninger – U12/U14 
Opstart projektet afsluttes med en evaluering ultimo 2014, hvorefter der tages stilling til 
eventuelle justeringer, inden 2015. 
 
DAFF har indgået et spændende samarbejde med Gul Klud, der er kommet godt i gang 
og allerede har givet en del positiv opmærksomhed.  
 
DAFFs Sportschef Lars Carlsen har i forbindelse med teknisk møde til A-EM, besøgt 
Vienna Vikings, hvilket fandt sted på den dag det Østrigske Forbund og klubber afholder 
”National Try-out Dag”, hvilket er Østrigs pendant til DAFFs ”Rookie-Day”.  Der kom 
mange spændende observationer ud af dette besøg, og de vil blive bearbejdet og taget 
med i det fremtidige arbejde i DAFF. 
 

 
 
 
 

 


