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Input fra Udviklingsmøde for Cheerleading 
Lørdag d. 10. maj 2014  
Østergade Forsamlingshus, Middelfart 
 
Deltagere: 
 
Fornavn Efternavn Klub 
Anine  Dittmer sdu vikings 
Anni Jensen GHG 
Bente  Berg GHG Cheerleaders 
Camilla Jensen Divas Cheerleaders 
Christina Lissa Jakobsen Grindsted Sportsklub 
Fop Divas Cheerleaders 
Jan Rune Jensen DAFF 
Joanna Kitio  Sanogo Aarhus Tigers Cheerleaders 
Louise Udstad Foxy Cheerleaders 
Marie Brund Aarhus Tigers Cheerleaders 
Mikael Sohn Ottesen DAFF 
Lucas Divas Cheerleaders 
Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders 
Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders 
Maja Pasieczny sdu vikings 
Steffen Aarhus Tigers Cheerleaders 
 
 
Træneruddannelse 
Målet i DAFF 2020 er, at er i 2014 skal afvikles en T2 Træneruddannelse i Cheerleading – 
dette er dog udsat til 2015, da det ikke er muligt at være klar med uddannelsen før. 
  
 Input fra deltagerne 

 Der er mere brug for træneruddannelse – i forhold til dommeruddannelse 
 T1 Træneruddannelse skal være for Level 1-3 
 T1 Træneruddannelse skal kunne deles, så man kunne få merit for trænererfaring 
 Man kunne udbyde uddannelse/ kurser (f.eks. weekendkurser) i de forskellige 

Levels som supplement til træneruddannelserne – T1 og T2 Træneruddannelserne 
kunne være generelle, hvorefter man supplere dem med kurser i det/ de Levels, 
man underviser på. 

 Udarbejd krav for deltagelse på uddannelserne, så deltagerne har mere ens 
niveau 

 
 
Kurser/ workshops 
Målet i 2014 er at afvikle Hjælpetrænerkursus, Tumblingkursus og Advanced 
Tumblingkursus. Kursuskatalog udsendes hurtigst muligt. 
  
 
 Input fra deltagerne 

 Der skal være flere camps og workshops 
 Kurser med eksterne trænere fra f.eks. gymnastik eller udlandet 
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 Kurser/ workshops er motiverende for udøverne, da de udvikler/ udvider deres 
færdigheder samt møder udøvere/ trænere fra andre klubber i et uformelt 
netværk 

 Der ønskes et højere niveau af trænere på tumblingkursuset  
 Flere Inspirationskurser i f.eks. Tumbling, Advance Tumbling mv. 
 Workshop/ kurser i Partner og Group stunt 
 Musik mix kursus 
 Level 6 kursus – evt. nordisk samarbejde: der er mange trænere, der efterspørger 

kursus i Level 6, og med nuværende træneruddannelsesstruktur er der flere år til, 
der kommer noget for Level 6. 

 Afholdes af kursus ifm. opstartsmøde eller efter DM 
 

 
Dommeruddannelse 
Målet i DAFF 2020 er, at der i 2014 skal afvikles en dommeruddannelse. 
 
  
 Input fra deltagerne 

 Fokus på træneruddannelse frem for dommeruddannelse 
 Der efterspørges et regelkursus som tidligere år 
 Al fokus på træneruddannelse 
 Udsæt dommerkurser til senere i DAFF 2020 
 Det kræver, at man ønsker at rejse rundt i Europa for at dømme, hvis man skal 

være en god dommer. Det er ikke nok at dømme to konkurrencer om året 
(Summer Cup og Jule Cup) 

 Undersøg om der er trænere, udøvere eller andre, der ønsker at uddanne sig til 
dommer og planlæg deres uddannelse individuelt via ICU/ ECU 
dommeruddannelse  

 
 
Trænernetværk 
  
 Input fra deltagerne 

 Der skal opbygges netværk blandt trænere i de forskellige klubber 
 Samarbejdet mellem klubberne skal dyrkes mere 
 Der skal opbygges en kultur omkring vidensdeling, hvor klubberne hjælper 

hinanden 
 Der skal samarbejdes 362 dage om året – og kun konkurrences 3 dage om året 

(Summer Cup, DM og Jule Cup) 
 
 
Generelt 
  
 Input fra deltagerne 

 Der er stort ønske om et opstartsmøde før sæsonen for trænere og 
bestyrelsesmedlemmer – emner på mødet kunne være teambuilding, netværk, 
sæsonplanlægning mv. 
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Konkurrencer  
Målet i DAFF 2020 er, at der skal afvikles tre konkurrencer om året – Jule Cup, DM og 
Summer Cup. 
  
 Input fra deltagerne 
 

 Det er enighed om, at tre konkurrencer er fint 
 Passende med de 3 nuværende konkurrencer 

o  Flere/alle burde bakke op om alle 3 konkurrencer 
o  Måske kvalifikationskonkurrencer, hvis antallet af deltagere ved DM bliver 

meget større 
o  Måske 2 dagens DMM arrangement – indledende runde/ kvalifikation 

lørdag og ”finaler” søndag 
 Der kunne være en anden fordeling af konkurrencer, med lidt mere ”luft” mellem 

DM og Summer Cup 
 De større klubber skal pålægges større ansvar vedr. at påtage sig arrangør 

opgaver mm. 
 Der er ønske om længere planlægningstid for de forskellige konkurrencer 
 Måske regler for hvilken landsdel, der skal afvikle konkurrencerne, så sporten 

bliver udbredt 
 

 
Landshold 
Målet i DAFF 2020 er, at vi skal have ét All Girl og ét Coed landshold i top 5 inden 2020. 

 I 2010 havde Danmark både ét All Girl og ét Coed landshold, men efterfølgende 
har vi kun haft ét All Girl landshold, da det har været svært at holde det ønskede 
niveau på Coed. 

 Det er målet, at landsholdene skal deltage i Level 6 
 Tumling-niveauet i Danmark er ikke helt på samme niveau, som de allerbedste 

nationer, men den store udfordring ift. ét Coed landsholder er det Stunt-niveauet. 
Her er vi et stykke efter de bedste nationer. Et top 5 Coed landshold kræver 12 
mænd og 12 damer. 

 I amerikansk fodbold er brugerbetalingen på A-landsholdet over 50% af de 
samlede udgifter – U19 landsholdet betaler ca. 60%, mens U17 har fuld 
deltagerbetaling. 

 
 
Team Danmark 
Der er ikke udsigt til, at vi kan modtage økonomisk tilskud fra Team Danmark. Det er 
omfattende en proces, at blive godkendt af Team Danmark, og de yder kun tilskud til et 
begrænset antal forbund/ udøvere. Vi har en god dialog/ kontakt til Team Danmark, hvor 
vi kan få råd og vejledning.  
 
For amerikansk fodbold har DAFF et samarbejde i flere kommuner omkring Eliteklasser, 
dette samarbejde kan sandsynligvis udvides til at omfatte cheerleading. I eliteklasserne 
tilpasse undervisning og træning, så eleverne har mulighed for bl.a. at morgen træne. 
Der er ligeledes mulighed for, at cheerleading evt. kan få mulighed for at komme med i 
Team Danmarks Gymnasieordning (4 årig gymnasieuddannelse). 
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Anti Doping Danmark 
Cheerleading er som idrætsgren i DIF underlagt Anti Doping Danmarks regler. Det vil 
sige, at udøverne er forpligtet til at overholde Anti Doping Danmarks regler og kan blive 
udtaget til dopingkontrol i forbindelse med træning og konkurrence. 
 
Cheerleading er pt. ikke indplaceres i Anti Doping Danmarks system, men dette vil ske. 
 
 
Licensregler 
  
 Input fra deltagerne 

 Der er enighed om, at der skal være et licenssystem, og at licensen skal være 
gældende fra i ét år fra august/ september til juli. 

 Licens skal være låst til foreningen – udøver kan skifte klub/forening, men skal 
ikke kunne stille op for sin nye klub før næste sæson  

 Licensen skal som udgangspunkt være låst i klubben, men der skal være 
mulighed for dispensation til klubskifte ved bl.a. flytning. 

 Dispensationsmuligheder måske begrænses kun til flytninger 
 God idé med regler for klubskifte 
 Skal kunne søge dispensation 
 Dispensation skal søges 3 måneder før konkurrence  
 Svært at omsætte 30 dagens karensperiode fra amerikansk fodbold til 

cheerleading 
 Vigtigt med kommunikation omkring licensregler!!! 

 
 
Konkurrenceregulativ for Cheerleading/ Code of conduct  
  
 Input fra deltagerne 

 Et sæt regler gældende for konkurrencer under DAFF og et andet regelsæt er 
gældende ved konkurrencer i udlandet 

 Ved konkurrencer i udlandet må en deltager gerne stille op for to forskellige hold, 
det skal understøttes i de danske regler. Det skal ikke være muligt at fravælge sit 
eget hold og deltage på et andet hold ved internationale konkurrencer. 

 Cheerleading skal have egne regler for f.eks. opførsel 
 Der skal udarbejdes et Code of conduct for cheerleading 
 Der skal indføres regel om, at trænerne ikke må tage kontakt til andre foreningers 

udøvere 
 

 
Aldersrelateret træning 
Team Danmark har et aldersrelateret træningskoncept, som er implementeret i 
amerikansk fodbold, hvor der bl.a. ikke tælles point og kåres mestre før U16. 
 
Reglerne for de forskellige Leves afspejler allerede et aldersrelateret træningskoncept, 
men der var en debat omkring målsætningen for de forskellige aldersgrupper:  
  
 Input fra deltagerne 
 

Peewee Minor (bred enighed) 
 Holdne skal deltage konkurrencerne, men det skal omtales som en opvisning 
 Ingen placering 
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 Diplomer og medaljer til alle 
 Holdene får score sheets med kommentarer, men ingen point  
 Øvelser/ færdigheder skal leges ind 
 Brug billedsprog frem for de korrekte betegnelser 

 
Peewee (forskellige holdninger) 

 Holdne skal deltage konkurrencerne, men det skal omtales som en opvisning 
 Ingen placering 
 Diplomer og medaljer til alle 
 Score sheets med kommentarer, men ingen point 
 Konkurrence som i dag med placeringer 

 
Junior (enighed) 

 Konkurrence som i dag 
 Vi skal arbejde på at udgå, at klubberne tilmelder sig i Junior B. I år har 

mange klubber valgt at stille op i Junior B - frem for Junior A 
 Der kan indføres regel om tvungen oprykning for hold/ klubber, der placere sig 

godt ved DM i Junior B. 
 Se på den enkelte udøver 

 
Senior (enighed) 

 Konkurrence som i dag 
 In it - to win it 

 
 
Udpegelse af konsulenter til DiU 
René Møller fra Rockets Cheerleaders og Marie Brund fra Aarhus Tigers Cheerleaders 
vælges som konsulenter til DiU. 
 
 
Afrunding af dagen 
  
 Input fra deltagerne 

- Rigtigt godt tidspunkt for afholdelse udviklingsmødet, der er tid til bearbejdelse af 
inputtene inden årsmøde 

- Godt forum, hvor man kan drøfte uformelt emner 
- Det har helt sikkert være turen værd at deltage 
- Det er rart at have indflydelse på forbundets arbejde 

 
 
Stor tak fra Cheerleadingudvalget og DAFF til deltagerne for at bruge dagen på mødet og 
de mange input, som vi vil arbejde videre med. 


