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Formanden har ordet
Så er sæsonen skudt i gang først med SportsSupplies
Cup i Hørsholm i Påsken og i den forgangne weekend
for juniorer og damer, hvor Bulls åbnede portene til deres
flotte anlæg. Lørdag tog de imod fem U15 hold og to U12
hold, der i strålende solskin spillede fra tidlig morgen til
sen aften. Søndag var det en diminutiv udgave af Spring
Cup for damer, hvor Bulls og United spillede to gode
kampe og havde home-run konkurrence.
Jeg ved at tilbagemeldingerne fra skolerne på vores
Amerikansk Rundbold partnerskaber vælter ind i på
kontoret, så jeg håber, at alle er klar til at hjælpe til og tage fra, når der forhåbentlig også dukker nogle
nye spillere op. Månedens tip kunne være at Jytte fra Ballerup har haft god succes med at følge besøg
op med en henvendelse til forældrene via Skoleintra; altså få skolen til at sende ud på Skoleintra,
hvornår der er træning efter eleverne har haft besøg. Jeg fandt også denne artikel i Gladsaxe Bladet,
så hvis man kan få dette i, når en skole har forsøgt sig med vores næsten nationalsport håndbold, så
må det også kunne afføde et indlæg, når de har prøvet at spille softball/amerikansk rundbold. Jeg stiller
en præmie på højkant, til den første klub, der deler et lignende indlæg om softball!
I år satser vi benhårdt på at opbygge flere U12 hold, og flere klubber har allerede meldt sig. Trine har
materiale til genbrug på kontoret og hjælper gerne med koordination, materiale, diplomer osv. I maj
måned træder Jytte også til og kan hjælpe til "i marken" og med at hjælpe nye instruktører i gang og
lave mere materiale. Så bed om hjælp, hvis I har brug for hjælp.
I vores nye strategi indgår også træning af instruktørerne, så de er mere bevidste om, hvilken mission
de er ude på - det er mere end en god og sjov idrætstime: Det drejer sig mest af alt om rekruttering.
Spil pænt - vi ses
Mvh Henri

Udviklingspuljen
Din klub har mulighed for at søge penge til udvikling gennem
forbundets udviklingspulje. Hørsholm har fået bevilliget 6.000 kr., som
skal anvendes til at starte et hold op som skal spille Amerikansk
Rundbold. Klubben har fået penge til udstyr, PR samt t-shirts til de nye
spillere.
Hvis din klub ønsker at søge penge gennem puljen kontakt
udviklingskonsulent Trine Lindberg (trli@softball.dk/ 21 67 61 35).
Sammen med Trine tager I en snak omkring klubbens ideer og tanker.

Børneattester
Børneattester kan nu indhentes digitalt. Dette kræver, at du anvender din forenings Digitale Postkasse og
logger på med jeres NemID. Du logger på via denne side. For at indhente attesten, skal du have navn og
personnummer på de pågældende personer klar. Dernæst skal de pågældende personer via deres egen
NemID give tilladelse til at attesten indhentes. Dette.dk
sker automatisk, dog kræver det, at de pågældende
personer har accepteret at modtage post fra det offentlige.

Bestyrelsen
Som følge af nye medlemmer i bestyrelsen er der ændret en smule i
fordeling af klubber og ansvarsområder. Christina er blevet kontakt for
juniorudvalget, mens Pernille er for medieudvalget.
Klubber
Århus og Cougars
Ballerup og Hørsholm
Oysters og Odense
KIK og Urban Achivers
Amager og Redspurs
Gilleleje og Gladsaxe
Bulls og Jokers

Henri
Henrik
Christina
Pernille
Mette
Jens
Ole

Kampbolde i 2. division
Vedr. kampbolde i 2. division har turneringsudvalget en besked. Grundet det nye
kamp-setup med mange kampe på neutral bane – vil det være det hold, der står
noteret som hjemmehold i det officielle kampprogram, som skal medbringe
kampbolde til kampen.
I damernes og herrernes 1. division, er det fortsat det holdet med den fysiske
hjemmebane, der leverer kampboldene.

Månedens Softball’er
I denne måned kan du møde Pernille Mayland, som er nyt medlem af
forbundsbestyrelsen.
Hvordan begyndte du at spille softball? Første gang jeg spillede softball var i en
idrætstime på HF i Odense som 17 årig. Jeg anede ikke at der var nogle klubber i
Odense, hvor jeg kunne spille softball; ej heller da jeg flyttede til Århus som 19-årig.
Det var først i København i 2004 - i en alder af 26 - at jeg hørte fra en tidligere
kollega, at hun var startet på et dengang spritnyt hold i Fælledparken.
Hvor mange år har du spillet og i hvilke klubber? Jeg startede i 2004, hvor jeg
spilede for Barracudas. Min allerførste kamp spillede jeg dog for Århus, da de
manglede spillere for at kunne stille hold - dette skete efter blot en enkelt træning i
Fælledparken...
Jeg startede sidste år en ny klub op i København sammen med en del gamle spillere, som før det havde lagt
softball på hylden for en tid. Desværre hang de ikke allesammen ved henover den triste vinter, hvorfor
dameholdet er under om/op-bygning i 2014. Vi håber meget at holdet kan vende tilbage til turneringen i 2015.
Hvad er din største oplevelse med softball? Det må være min tur til Prag i 2007 med 3 tøser for at se
herrelandsholdet spille Worldcup mod bl.a. USA, Venezuela og Japan. Det var også på denne tur jeg mødte en
hollænder, der efterfølgende ændrede en hel del i mit liv...
Hvorfor er du "frivillig"/hvorfor spiller du? Jeg kan ikke forestille mig et liv uden softball. Det er sporten der
har givet mig så utrolig mange fantastiske oplevelser og hvor jeg har mødt mine nærmeste veninder - og ja
endda 'min hollænder' ;-) Men det er også sporten der på en måde har ødelagt mit liv - for jeg kan jo ikke leve
uden den...
Når du ikke spiller softball? Når jeg ikke spiller softball arbejder jeg hos Meyer som kok - fritiden bliver brugt
på en masse løb og crossfit, når der ikke lige er en skade i vejen...
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