
 
 

Arbejdsopgaver i Copenhagen Tomahawks 

 1. Dette dokument beskriver nogle af de opgaver, som der er forbundet med at drive en 

amerikansk fodbold klub, samt hvad der forventes af hvert enkelt medlem af Copenhagen 

Tomahawks for at der i fællesskab kan blive løst de nødvendige opgaver. Dette dokument er også 

til oplysning til andre interesserede, som ønsker frivilligt at deltage i foreningsarbejdet i 

Copenhagen Tomahawks.   

 

Generelle foreningsopgaver: 

Bestyrelsen: 

For at vi kan eksistere som forening skal vi have en bestyrelse, som blandt andet har kontakt til 

kommunen og sørger for at holde styr på økonomien og udarbejder nogle vedtægter. Bestyrelsen 

i Tomahawks bliver valgt på den årlige generalforsamling, hvor der også kan vedtages 

vedtægtsændring. Derudover har bestyrelsen mange forskellige artede opgaver med bl.a. 

klubudvikling, banetids bestilling, sponsorater og en masse andet. 

 

 

  



 
 

Særligt for tackle: 

Her præsenteres de vigtigste opgaver, som der pålægger Tomahawks tackle afdeling. 

 

Opgaver Beskrivelse 

Dommerpligter Da dansk amerikansk fodbold er en lille sport, og der derfor ikke er nok 

uafhængige dommere til at dømme kampe, stilles der krav fra DAFF 

(Dansk Amerikansk Fodbold Forbund) at hver klub påtager sig nogle 

kampe, som de dømmer. Derfor er det nødvendigt at Tomahawks har 

nogle uddannede dommere tilknyttet til klubben, som kan dømme 

andre kampe i Danmark. Antallet af kampe kan variere fra år til år. 

Hjælp til Dommercrew (Chain-

gang) 

 

Til hver hjemmekamp, både til Senior og U-rækkerne, skal klubben stille 

5 mand, som skal hjælpe dommercrewet med holde styr på bolde og 

”Kæderne”, hvor man kan se ”Down&Distance”. Dette vil normalt 

pålægge de medlemmer i klubben, som ikke kan deltage i den 

pågældende kamp.  

Dommeransvarlig 

 

Klubben skal udnævne en dommeransvarlig, som har kontakten til DAFF 

omkring hvilke kampe der skal dømmes, og koordinere dommerne 

internt i klubben 

Frivillige træner 

 

Hvis man ønsker at være træner i Tomahawks, er dette muligt. Man skal 

rette henvendelse til bestyrelsen, som udarbejder en kontrakt, der vil 

omfatte hvilke arbejdsområder der påtænkes. 

 

 

Hvad der forventes af medlemmer af Tackle-afdelingen i Tomahawks: 

Som medlem af Tomahawks, er det et krav at man deltager i de arbejdsopgaver, som pålægger 

klubben. Som tackle-medlem vil det som minimum betyde, at man stille sig til rådighed som 

”Hjælp til Dommercrew” i det omfang det er nødvendigt. Omfanget af dette fastlægges af 

bestyrelsen, alt efter behov, men højest 3 gange per år, per medlem. Det er muligt at blive 

undtaget for enkelte vagter eller helt undtaget, hvis man påtager sig nogle af de andre opgaver, 

som er beskrevet. Dette skal aftales med bestyrelsen.  

 

  



 
 

Særligt for Flag 

Her præsenteres de vigtigste opgaver, der pålægger flag afdelingen i Copenhagen Tomahawks.  

 

- Container/udstyrsansvarlig 

- Dommeropgaver 

- Optakter og referater til FB og hjemmeside samt billeder og video 

- Holdudvalg 

- Holdrapporter til DAFF 

- Træningsudvalg 

- Skolebesøg og polterabends 

- Andre events (f.eks. rookieday) 

 

Opgavefordelingen koordineres internt på de forskellige flag hold. 


