
AFTALEARK – PLAYMAKERS INSPIRED BY DISNEY 

 

 

VÆRT FOR PLAYMAKERS (KLUBNAVN):  
KLUBADRESSE:  
KLUBKONTAKT: 
Hverv:  
Navn:   
Mail:  
Telefon: 
KONTAKTPERSONER FOR PLAYMAKERS DANMARK:                                          
 

PROJEKTLEDER NATIONALT 

Navn: Annette Westermann 

Mail: anwe@dbubredde.dk 

Tlf: 46 34 07 48 

Mobil: 21 68 66 11  

PROJEKTLEDER MARKETING 

Navn: Maria Marcussen 

Mail: mama@dbusjaelland.dk 

 

UDDANNER ØST 

Navn: Anja Kouly Lethin 

Mail: anko@dbukoebenhavn.dk 

 

UDDANNER VEST 

Navn: Katrine Victor Andreasen 

Mail: kava@dbujylland.dk 

 

 

 

Ved underskrivelse af denne aftale indgås aftale om værtskab for Playmakers inspired by Disney. Klubben (efterfølgende vært for Playmakers) 

er indforstået med, at Disney/UEFA ejer rettighederne til projektet og projektets indhold og materiale. Materialerne må ikke tilrettes, 

videregives eller benyttes udenfor projektets kontekst. Denne aftale forpligtiger værten til at videregive de nødvendige informationer rettidigt 

til DBU Bredde, der med værtens godkendelse deler data med UEFA og UEFA’s forskningsmæssige samarbejdspartnere. 

Som vært for Playmakers tilbydes og forpligtiger klubben sig yderligere til nedenstående arrangementer og indsatser.  

Som vært for Playmakers afvikles et rekrutteringsforløb for piger i alderen 5-8 år i foråret 2023.   

Hver forløb afvikles loyalt efter Disney/UEFA manualer og som udgangspunkt i en periode på 8-10 uger med minimum 1 ugentlig træning af 

minimum 1 times varighed. Forløbene afvikles for piger uden medlemskab i en fodboldklub og med en målsætning om at minimum 30 piger i 

løbet af perioden stifter bekendtskab med konceptet. Projektet stiller reklame- og hvervemateriale til rådighed som klubben forpligtiger sig til 

at synliggøre i lokalområdet.   

Som vært for Playmakers forpligtiger klubben sig til at sikre at træningen varetages af minimum 1 voksen pr. 10 piger. Af disse ”voksne” 

ressourcepersoner skal minimum én være 18 år eller derover, én skal være uddannet Playmaker og minimum én skal være kvinde. DBU Bredde 

afvikler Playmakers kurser uden kursusafgift og anbefaler at hver vært, deltager med mindst to kursusdeltagere. En evt. transportudgift og/eller 

timehonorar afholdes af klubben.    

Værten planlægger og afvikler, Playmakers forløbet og sessioner nysgerrigt og loyalt overfor projektets formidlingstilgang og efter projektets 

manualer, der er udviklet med henblik på en god introduktion til fodbold for piger.  Projektet stiller formidlings-/træningsmanualerne til 

rådighed på dansk.  

Som vært for Playmakers er klubben forpligtiget til at dele evalueringsspørgeskemaer med de deltagende pigers forældre. Samt registrere de 

deltagende piger under sportsgrenen UEFA PlayMakers på et UEFA Playmaker stamhold i klubOffices. Meldes pigerne ind i klubben under eller 

efter forløbet om registreres de under sportsgrenen Fodbold.  Data bliver delt med UEFA  

Hver vært for Playmakers skal understøtter pigernes vej fra Playmakers til klubmedlem i én for pigerne nærliggende klub med et fodboldtilbud 

til piger.     

En vært for Playmakers går ikke på kompromis med børns trivsel, tryghed og sikkerhed. Som vært for Playmakers skal du indhente 

børneattester på de faste voksne (over 15 år) omkring projektet. Ligesom de uddannede Playmakers er forpligtigede til at tage det gratis DIF 

kurset ”Seksuelle krænkelser i idrætsforeninger”. Derudover forpligtiger klubben sig til som minimum at have kendskab til hjemmesiden ”Når 

grænser brydes” , men også gerne børnetelefonens hjemmeside samt UEFA Safeguarding.  

 

Vi glæder os til at samarbejde om Playmakers inspired by Disney 

Dato: 

Underskrift for Playmakers vært: _____________________________ 
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