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Formandens forord: 
Denne skrivelse har formålet at give et detaljeret indblik i bestyrelsens visioner for Ultimate i Danmark og er 
en rimelig stor omgang (så bryg en stor kop kaffe eller te og læs de områder som interesserer dig) og en 
smule forsinket i forhold til at vi gerne ville have haft den ud før udgangen af 2019. Men nogle små vigtige 
detaljer skulle på plads før det kunne lykkedes. 
Hele bestyrelsen og sekretariatet har arbejdet hårdt for denne nye strategi både hver for sig, på en 
arbejdsweekend over to dage og på flere møder og hver især. Baseret på dette arbejde er vi kommet frem til 
den nye strategi som skal forløbe sig frem til 2025. Som formand har jeg været imponeret over bestyrelsen 
og sekretariatet som alle er nogle personer der har enormt store ambitioner og en masse ideer for vores 
sport og dens fremtid. De er alle knalddygtige og nogle ægte ildsjæle. Men vigtigst af alt er det nogle 
personer der får ting til at ske og det er dét er essentielt hvis man vil ændre (den danske ultimate) verden. 
 
Hele strategien har rødder i at vi gerne vil give bedre betingelser for begyndere af vores sport, de unge i 
vores sport og bredden af vores sport. Vi håber at dette en gang for alle vil give grobund for flere 
medlemmer og flere klubber. Noget vi har hungret efter de sidste 20 år. Derudover er der enkelte 
gulerødder til eliten af dansk ultimate og nogle stramninger af kravene til landsholdene. 
 
Vi har forsøgt, hvor det er muligt og hvor det giver mening, at inddrage medlemmer og nøglepersoner i 
diskussioner og på forskellige workshops til DFSU arrangementer, og via rundringninger. Alle medlemmer er 
altid velkomne og opfordres til at skrive eller især ringe til bestyrelsen eller undertegnede hvis der er 
spørgsmål, ideer eller andet! 
Slutteligt kan det siges at strategien og de initiativer og ændringer den medføre er rimeligt fastlagt men jeg 
og vi opfordrer alle der har interesse at møde op på Repræsentantskabsmødet i Odense i marts for at give 
ros og ris og input. 
 

Introduktion: 
På de næste mange sider er der et skriv til hvert enkelt fokusområde, som samlet set er strategien for at 

udbrede for vores. Vedhæftet denne mail er der desuden dokumenter som beskriver visse 

indsatsområder i flere detaljer. God fornøjelse! 
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Breddefokus 
Alle andre indsatsområder støtter hver især, på den ene eller anden måde, op omkring bredde- og 

begynderultimate. Bestyrelsen har fravalgt at have et mål om et antal flere aktive spillere i Danmark. I 

stedet håber vi at der via strategierne blive bedre forhold for nybegyndere og sjovere forhold for bredden 

som så over tid måske vil udbrede vores sport. 

Specifikt for breddestrategien vil billeder, PR, reklame fra DFSUs side være meget mere med fokus på 

hygge, sociale forhold og relationer frem for fokus på eliten, landshold og vilde layouts. Det vil være med 

fokus på begynder hold, begynder træninger og turneringer.  Vi tror på at begyndere vil være mere 

interesseret i at starte i en social sjov sport med venner og potentielle nye bekendtskaber, samt muligheder 

for at rejse til spændende turneringer med ligesindede, med disken som det pirrende nye og anderledes 

modsat en bold eller lign. Hvis der så er et stort talent iblandt disse spillere, skal personen nok lære og/eller 

opsøge elite ultimate eller blive opsøgt af etablerede spillere/trænere. 

 

DM-struktur udendørs 
DM-strukturen som vi kender den, har udendørs været den samme i 25 år, med små justeringer i 
rangerings- og kampprogrammetoderne. Klubberne mødes til runder og finalestævnet ligger sen 
sommer/tidligt efterår. Vi mener det er på høje tid at lave et forsøg med en ny struktur, og håber alle 
klubber vil gøre forsøget med os med ja-hatten på. Den nye struktur er gennemarbejdet grundigt og 
adresserer og løser (forhåbentligt) på en og samme tid en masse udfordringer, samt hjælper både elite og 
begynder ultimate. Det vil være en forsøgsordning de første 2 år og vi vil løbende evaluere på hvordan det 
går. 
Se dokument DM-struktur 2020 og frem 

 

Landshold 
Bestyrelsen har observeret en stor forøgelse af antal landshold og landsholdsspillere, nogle gange på 
bekostning af bredden, økonomien, klubberne og spillerne. Generelt vil der blive stillet større krav til 
landshold i dansk ultimate fremover. Økonomien er uændret indtil nogle af vores andre mål som kan 
hjælpe på dette, er opnået.  
Se dokument De Danske Landshold  
 

Gymnasie (og den aldersgruppe) fokus 
Gymnasieelever og den aldersgruppe vil være DFSU’s helt store satsning inden for optagelse af nye 
medlemmer, og dette er der en række grunde til. Den vigtigste grund til denne satsning er baseret på 
studier i Danmark som har vist at når børn starter i gymnasiet falder de ofte fra deres primære sportsgren 
og at få foreninger satser på unge i denne aldersgruppe, da der som oftest satses på skoleelever. Dette 
betyder der er et stort potentiale for vores klubber til at samle dem op i en ny og spændende sportsgren 
hvor der er meget stort fokus på det sociale. DIF har desuden også oplyst at der mangler fokus på at få flere 
gymnasieelever i gang med forenings- og sportslivet. 
En rundspørge med gymnasielærere har samtidigt vist at der er en stor interesse i Ultimate. De er kort sagt 
helt vilde med ultimate og har et stort ønske om at få den ind i deres undervisning, primært (for dem) pga. 
at alle starter på samme niveau, hvilket er et stort plus for undervisningen.  

http://www.dfsu.dk/
http://dfsu.dk/wp-content/uploads/2020/01/DM-struktur-udendors.pdf
http://dfsu.dk/wp-content/uploads/2020/01/De-danske-landshold.pdf
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Slutteligt kan det siges at Gymnasie DM i Ultimate ofte er et stort arrangement (i antal spillere og antal 
hold), hvorfor der også må være en mulighed for at hverve spillere herfra, med et større fokus fra DFSU og 
et øget samarbejde. Der vil komme konkrete tiltag ud fra dette fokus i løbet af 2020. 
 

Alkohol, fest og andre euforiserende midler til DFSU arrangementer 
I 2019 blev DFSUs retningslinjer omkring euforiserende stoffer opdateret via samværspolitiken, så DFSU er 
på linje med andre foreninger. Vi har en stærk og klar holdning i bestyrelsen om at der til DFSU 
arrangementer skal ændres kultur i og med vi har et klart mål om at være en sportsgren hvor unge uden 
problemer kan deltage, hvor det sportslige tages seriøst og forældre ikke skal bekymre sig om deres unge 
mennesker i vores arrangementer. På nuværende tidspunkt kommer dette primært til at betyde ændringer 
til DM finale stævnet. 
Se dokument Alkohol og fest politik i DFSU  
 

Træner uddannelse 

DFSU ønsker at oprette en professionel og strømlinet træneruddannelse, således vi både kan sikre niveau 

og udvikling i dansk ultimate og gode og meningsfulde træninger i klubberne. Desuden vil vi gerne have, at 

vores trænere er trygge og kompetente i deres rolle, da vi ser trænerrollen og gode sjove træninger som 

værende den måske vigtigste del af både elite, rekruttering og fastholdelse af spillere.  

Vores mål er, at vi i foråret 2020 vil afholde trænerkursus 1 og 2 fra det britiske forbund, i København , 

hvor vi foruden at uddanne de første også vil indsamle inspiration og lære af den britiske model. I 2021 vil 

vi afholde DFSU trænerkursus 1 og 2 - og dermed få de første DFSU-sanktionerede trænere i landet. 

Herefter vil vi løbende evaluere og afholde kurserne foruden at afholde diverse endags-

specialiseringskurser, hvor emnet fx kunne være fysisk træning, mental træning, coaching, trænerprofil og 

lign. Vi håber alle trænere, potentielle trænere eller andre der har et ønske om at blive træner nu eller 

senere vil støtte op om og deltage med engagement til disse kurser. 

 

Andre (vigtige) opgaver frem mod 2025 

Sammenslutning af Disc Golf og DFSU  
Der er et krav fra WFDF at alle disc relaterede sportsgrene hører ind under en overordnet organisation i 
hvert land. Dette arbejde er gået i gang, og som det ser ud pt vil det ikke betyde de store ændringer for 
hverken DFSU eller Disc Golf, og vi afsøger en model hvor begge parter kan vinde på det, uden at det 
kommer til at ødelægge den individuelle selvbestemmelse for forbundene. Forpersonerne for begge 
foreninger er allerede i god dialog omkring dette. 
 

Optagelse af Ultimate i DIF 
Økonomisk kæmper DFSU altid, og da vores primære indtægtskilde er Roskilde Festival, vil en permanent 
tilføring af kapital hjælpe vores union ubeskriveligt meget. Ved at blive optaget i DIF vil man få denne, og af 
en anden størrelse end vi har været vandt til. Bestyrelsens mål er at blive optaget i DIF som specialforbund 
da vi på nuværende tidspunkt ikke har nok medlemmer til at blive optaget på baggrund af medlemstal. Vi 
har dog andre fordele, som Spirit, et usammenligneligt engagement fra medlemmer, turneringer for både 
mixhold, dame og herrehold og desuden vil vores fokus på gymnasieelever også differentiere os fra andre 
forbund. Vi tror dermed på dette er realistisk hvis ikke regeringer ændrer den forkerte vej på 
retningslinjerne for DIF. 

http://www.dfsu.dk/
http://dfsu.dk/wp-content/uploads/2020/01/Indsats-overfor-alkohol-og-andre-rusmidler.pdf
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Ultimate til Skole-OL 
SkoleOL er et landsdækkende årligt event for folkeskolens elever, hvor der afholdes regionale stævner 
efterfulgt af et stort opsat finalestævne, der afvikles over en uge med flere end 10.000 deltagende elever. 
Vi ser det som en oplagt platform for os til at udbrede kendskabet til ultimate og Spirit of the Game - 
foruden at plante de første frø hos nye kommende spillere.  
Via et imponerende arbejde af Matthias Zaccarin og Lasse Vestergaard er vi kommet med i Skole-OL som 
specialforbund. Vi får en god økonomisk gulerod for at afholde undervisning i skoler og afholde ultimate 
relaterede konkurrencer i Skole-OL regi. Vi har valgt at al støtten går 100% til klubberne som kan og vil 
afholde disse arrangementer. Der er mange penge at hente, samtidig med at vi kan få en stor eksponering 
af vores sport, et ægte win-win-win. Det kræver dog at klubberne gør alt i deres magt for at få undervist så 
mange steder som muligt, og vi håber klubberne vil give en stor prioritering og seriøsitet til denne 
mulighed og hjælpe sekretariatet med at gøre det til en succes! 
Slutteligt skal det nævnes at en stor gevinst er at en succes for klubberne til disse arrangementer vil give et 
endnu bedre argument for at blive optaget i DIF. 
 
 

Afrunding 
Tak fordi du læste dette og tilhørende dokumenter (også tak hvis du kun læste det som er specifikt 
interessant for dig). Vi har lagt en masser kræfter, tanker, workshop og mere i det og det giver os en masse 
arbejde fremover at få det til at lykkedes. Vi håber i vil hjælpe os ude i klubberne hvor de egentlige 
udfordringer ligger og hvor hele indsatsen i praksis skal være for at gøre ultimate til et bedre og endnu 
mere interessant sted at være for nye spillere. 
Vi vil også sige tak til alle de lokale initiativer som klubber og ildsjæle har sat i gang eller tænker at sætte i 
gang. Det er fantastisk at følge og høre om. 
 
Vi håber at se repræsentanter som har interesse i den nye strategi til repræsentantskabsmødet og glæder 
os til at realisere strategien! 
 
Mvh. bestyrelsen og sekretariatet. 
 

http://www.dfsu.dk/
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