Udstyr til Amerikansk Rundbold
Man kan sagtens spille Amerikansk Rundbold med
blot ét bat, én bold og tre baser, men handsker og
batting-tee gør det mere spændende at spille.
Dansk Softball Forbund (DSoF) samarbejder med
Sport Supplies, som sælger udstyr til Amerikansk
Rundbold, Softball og Baseball.
DSoF har udvalgt nogle handsker fra Sport Supplies
og det hollandske firma Covee, som en lærer - i forbindelse med et skolebesøg fra DSoF - kan afprøve
inden skolen indkøber udstyr. Der er eksemplarer af
to slags handsker fra Sport Supplies og to slags
handsker fra Covee, som DSoF anbefaler til brug på
skolerne.
NB! Der findes to forskellige typer handsker:
 Én til dem, der kaster med højre hånd (RHT –
”right hand throw”)
 Én til dem, der kaster med venstre hånd (LHT
”left hand throw”)
Handskerne findes i størrelserne 10", 11"og 11,5"
De 4 test handsker er:
Sport Supplies, www.sportssupplies.dk
1. Sports Supplies (S1150): 11,5" læderhandske.
Pris DKK 150 pr. stk. Rabat gives ved køb af
flere.
2. Louisville Slugger (Genesis): 11,5" læderhandske. Pris DKK 250 pr. stk. Rabat gives ved køb
af flere. www.sportssupplies.dk/vare/genb1150visning
Covee, Holland, http://baseball.covee.nl/BeeBall
3. Covee Easy Catch: 10". Pris € 23. pr. stk.
(€ 17,50 ved køb af min. 4 stk.). Ekskl. fragt.
baseball.covee.nl/BeeBall/EasyCatch-11-REG
4. Covee Game: 11". Pris € 34 pr. stk.
(€ 25,5 ved køb af min. 4 stk.). Ekskl. fragt.
baseball.covee.nl/BeeBall/Covee-Game-11REG

Hvis I har brug for et samlet startersæt, som ud
over handsker indeholder det øvrige udstyr (bolde,
bat, hjelme, batting-tee og baser), er nedenstående to
sæt nogle gode muligheder.
Starter sæt fra Sport Supplies
Indhold

Antal

DKK

1

295

10

550

15

1.875

1

220

Easton junior hjelm - one size

3

750

Throw down bases sæt

1

90

Bat - 27" eller 29"
11" bolde - bløde
11½" handske (12 stk. RHT + 3 stk.
LHT eller 13 stk. RHT + 2 stk. LHT)
Batting-tee

Samlet pris

3.780

Starter sæt hos Covee
Starter sæt med ’Easy to Catch’-handsker: Pris € 560
+ fragt € 51 (ca. 4600 DKK). Vær opmærksom på at
dette sæt indeholder mere udstyr i form af 24 handsker, 2 bats, 24 bolde, 1 batting-tee, og 1 sæt baser.
http://baseball.covee.nl/BeeBall/BeeBall-SetDenmark

Kontakt venligst udviklingskonsulent Tina Jensen (tije@softball.dk, 21676135), hvis I har spørgsmål til udstyr.

