Amerikansk Rundbold og
en ny generation for dansk softball
Her kan I læse hovedpunkterne i Dansk Softball Forbunds udviklingsprojekt, som strækker sig over en fire årig periode fra 1. marts
2015 – 31. januar 2018.
Formålet med udviklingsprojektet er at etablere en ny begyndervenlig breddeaktivitet, Amerikansk Rundbold, som skal skabe en
nemmere indgang til softball sporten for aldersgruppen 8-12 år, og være udgangspunktet i en målrettet indsat omkring opstart af nye
klubber.
Det langsigtede mål for projektet er at fremme den overordnede vækst i forbundet igennem styrkelse af breddeaktiviteterne. Forbedret
tilpasning til de yngste udøvere i klubberne vil føre til bedre fastholdelse af disse medlemmer og give et større og bedre
rekrutteringsgrundlag for juniorarbejdet. En større medlemsvolumen vil på sigt øge grundlaget for rekruttering af flere medlemmer og
nye frivillige til klubber og forbundsarbejdet.
Projektets to fokusområder er:
1)

Rekruttering af målgruppen 8-12 årige børn til klubberne. Dette vil ske i et samarbejde med eksisterende klubber. Der skal
etableres kontakt og laves aftaler med lokale aktører, som kommuner, skoler, institutioner, fritidsordninger og andre
interessenter med berøringsflader, hvor Amerikansk Rundbold kan inkluderes og erfares af børnene.

2)

Opstart af nye klubber med udgangspunkt i Amerikansk Rundbold. Dette indebærer opsøgningsarbejde, støtte og tæt
samarbejde med udviklingskonsulenten til nye bestyrelser samt udvikling af en model for opstart af nye bæredygtige klubber
(på baggrund af projektets erfaringer), som kan genanvendes efter projektets afslutning frem imod 2020 målet.

Resultatmål ved projektets afslutning


8 nye klubber. Dette måles kvantitativt på medlemsindberetningen i december 2018



Mindst 16 hold, som spiller Amerikansk Rundbold ved projektets afslutning. Dette måles kvantitativt ved optælling udført
af forbundet.



Mindst 380 medlemmer i Amerikansk Rundbold målgruppen. Dette måles kvantitativt ved optælling udført af forbundet.

De årlige delmålsætninger er opstillet i nedenstående tabel.
Mål
År
2018
2017
2016
2015
2014

Side 1 af 2

Klubber i DSoF

AR hold

Samlet antal medlemmer i AR- målgruppen

22
20
17
14
14

16
12
10
8
2

380
320
260
200
156 (tal for 2013)

Handlingsplanen
Handlingsplanen for projektet er delt op i de tre faser illustreret i nedenstående figur:

Projekt start

Projekt afslutning

1. år

2. år

Fase 1

3. og 4. år

- Etablering af AR i eksisterende
klubber
- Uddannelse af ledere og trænere
- Etablering af AR stævner
- Udvidelse af skole/SFO
partnerskaber i målrettede
områder

Fase 2

- Opstart af nye klubber i udvalgte områder i
nærheden af eksisterende klubber
- Målrettet skole/SFO partnerskaber i de
områder hvor nye klubber opstartes
- Indragelse af nye klubber i
stævner for AR
- Uddannelse af ledere og trænere

Fase 3

Side 2 af 2

- Fortsat fokus på opstart af nye
klubber i udvidedet målrettede
områder
- Stabiliering af klubber
opstartet i fase 2
- Uddannelse af ledere og
trænere

