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Formanden har ordet

ÅRET DER GAK
Det har været lidt turbulent i det forgangne år med omlægning til fælleskontor og ny
udviklingskonsulent. Omkring kontorer har vi fra 1. december fået en fast person tilknyttet. Det er
Linda Ranløv og hun er på pinden tirsdag, onsdag og torsdag, men kan som altid sende en mail til
info@softball.dk. Den første store opgave bliver udsendelse af tilmeldingerne til
Danmarksturneringen og forberedelserne til Repræsentantskabsmødet, så der er nok at gå i gang
med, men I altid velkomne til at skrive eller ringe til Linda med jeres spørgsmål.
På udviklingskonsulentsiden har vi fået Tina, som til fulde lever op til Bestyrelsens og mine
forventninger. Der har været fuld tryk på med at skrive ansøgning til vores udviklingsprojekt
(spændende læsning af høj kvalitet) men indtil flere klubbesøg er der også blevet tid til.
Når vi forhåbentlig får vores ansøgning godkendt, kommer meget af Tinas tid til at gå med dette,
men samtidig bliver hun sat op i tid, så hun har en fuldtidsstilling. Men mere om det på
Formandsmødet.
Slutteligt, vil jeg ønske
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
til alle aktive og frivillige i dansk softball. Jeg
håber, at I alle må få en dejlig jul og tilhørende
juleferie og de bedst ønsker for det kommende år.
Vi ses til januar!

Med venlig hilsen
Henri
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On-Sport julekalender

Softball er med i den årlige On-Sportjulekalender, som i år har klementiner som
omdrejningspunkt!
Følg julekalenderen og se hvad atleter i
forskellige forbund kan præstere af præcision,
langskud mm. Den eneste hage er bare, at
diverse bolde/mål er skiftet ud med klementiner.
Hvad mon folk gætter om softball?
Anna Louise Juul Willumsen tog imod On-Sports
journalist på Gladsaxe Softball’s bane. Tusind
tak til Anna for at have repræsenteret Softball på
flotteste vis!
På Facebook har man mulighed for at byde ind med svar og vinde præmier bl.a. billetter til
Sportsgallaen i Herning til januar. Se mere her: https://www.facebook.com/onsportdk/timeline

Træneruddannelser

Instruktøruddannelse er enormt vigtig for at klæde klubbens trænere bedst muligt på til deres
undervisning og for at sikre kvaliteten af træningen. Vil du med på et af kurserne eller kender du
nogen, som bør have chancen for at komme med, så kontakt Tina på kontoret, som kan fortælle
mere og tage imod en forhåndstilmelding. Se også hjemmesiden for mere information om
træneruddannelserne: http://www.softball.dk/uddannelse/traeneruddannelse/
Træner 1
Træner 1 udbydes igen i 2015, så grib chance
og blev en del af det nye hold. Uddannelsen
foregår disse weekender:
 Jan. 17-18 (modul 1)
 Feb. 21-22 (modul 2)
 Mar. 21-22 (modul 3)
 Apr. 11-12 (modul 4)
 May 30-31 (modul 5)
Se mere information:
http://www.softball.dk/wpcontent/uploads/2014/12/Invitation.Tr%C3%A6ner-1.-2015.pdf
Træner 2
Samtidig med Træner 1 uddannelsen, udbyder vi Træner 2 uddannelsen til de allerede uddannede
træner 1’ere.
1-2 træner
I 2015 udbyder forbundet 1-2-træner inden udendørssæsonen går i gang, så der er større chance
for flere deltagere. Kurset er relevant for nye trænere, hjælpetrænere, holdledere eller forældre,
som giver en hånd med. Afhængig af tilslutningen til kurset planlægger forbundet at udbyde kurset
både på Sjælland (februar/marts) og Fyn (d.7.-8. marts i Odense).
Læs mere her: http://www.softball.dk/uddannelse/traeneruddannelse/1-2-traener-2/
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Juniormøde d. 18. januar

D. 18. januar 2015, kl. 14.00 i Idrættens Hus
afholdes det årlige juniormødet. Kom og vær med til
at få en snak om forløbne sæson for juniorer. Der
vil være kaffe/te og forfriskninger undervejs.
Tilmelding foregår senest 11. januar ved at sende
en mail til tije@softball.dk med navn og klub.
Se nærmere info i invitationen på softball.dk:
http://www.softball.dk/wpcontent/uploads/2014/12/Invitation-til-juniormøded.-18.-januar-2015-kl.-14.00.pdf

Medlemsregistrering
Husk at december og januar er månederne for klubbernes årlige indberetning til DIF! Det foregår på
www.medlemstal.dk gennem det fælles Centrale Foreningsregister
(CFR). Alle klubber skal indberette følgende:





Aktive medlemmer, som selvstændigt har indmeldt sig i
foreningen, og har betalt kontingent for aktivt medlemskab i
minimum tre måneder.
Passive medlemmer, som selvstændigt har indmeldt sig i
foreningen, men hvor deres kontingent ikke giver adgang til at
deltage i klubbens træning og aktiviteter, men alene er et
støttemedlemsskab med adgang til informationer om klubbens
virksomhed og aktiviteter.
Alder på klubbens medlemmer. Her er det medlemmernes alder
pr. 31/12/2014, som skal indberettes.

På dette link kan I finde en detaljeret vejledning til indberetningen:
http://www.medlemstal.dk/IndberetMedlemstal/Vejledning

DSoF’s bestyrelse på kursus og strategiweekend
I november måned var vores bestyrelse på bestyrelseskurset arrangeret af KUF’s faglige leder
Helge Mogensen, hvor alle udviklingskonsulenterne i KUF og de andre forbund/unioner i
kontorfællesskabet også deltog. Kursets formål var at give forbunds- og unionsbestyrelserne
mulighed for at få nogle bestyrelsesværktøjer og lære de andre bestyrelser at kende.
DIF’s uddannelsesafdeling stod for undervisningen, og der
var interessante oplæg om ’organisationsforståelse’, ’det
personlige lederskab’, ’bestyrelsen som arbejdsgiver’ og
’samspillet mellem det politiske, det faglige og det
udførende niveau i specialforbundene’. Alt sammen viden
og diskussioner, som kan inspirere vores bestyrelse i deres
videre arbejde for dansk softball.
Efter kurset forsatte bestyrelsen med en deres egen
strategiweekend, hvor der bl.a. blev arbejdet med en
frivillighedsstrategi for forbundet, som vil blive præsenteret
på formandsmødet d. 25. januar 2015.
.dk

Softball tæt på comeback til OL

Fantastisk nyhed for sporten! Softball og Baseball er et
skridt tættere på at komme på det Olympiske program igen
med et muligt comeback i Tokyo 2020.
Læs mere her:
http://www.reuters.com/article/2014/12/08/olympicsbaseball-idUSL3N0TR07420141208

Månedens Softball’er
I denne måned kan du møde Linda Ranløv, som er softball’s nye administrative medarbejder i KUF
sekretariatet. Når I ringer eller mailer til sekretariatet på info@softball.dk, er det Linda I kommer til at
have kontakt med.
Hvor mange timer om ugen skal du arbejde for KUF sekretariatet?
Jeg er ansat til 18,5 timer om ugen.
Hvad har du arbejdet med tidligere?
Jeg har arbejdet med børn, reception og administration.
Hvad kender du til softball?
Ingenting da jeg startede, men jeg kommer efter det.
Hvad er dit forhold til sport eller klubliv generelt?
Jeg kan ikke undvære at dyrke sport og dyrker det ca. tre gange om ugen
Hvad ser du frem til i dit arbejde i KUF?
Jeg ser frem til at lære noget nyt om nye sportsgrene og forbund, og jeg glæder mig til at opbygge et
godt samarbejde med jer alle sammen.
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