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Formanden har ordet

Plus 15%
På rep-mødet viste jeg, at vores medlemstal efter et par års
vækst er faldet. Et fald på cirka 10%. Det skal vi have vendt
igen, så jeg vil bede alle klubber og frivillige lægge hovederne i
blød, så vi til næste år er 15% flere og dermed tilbage på
vækstkurven.
Som jeg også viste på mødet, har vi i budgettet afsat en del
penge til initiativer, der støtter op om vores mål mod 2020,
som alle peger mod flere medlemmer. Så der er mulighed for
hjælp og støtte til relevante initiativer. Hvis jeg ser i min ”egen
baghave” er det oftest ikke ideer der mangler men ressourcer.
Men det kan vi i udstrakt grad gøre noget ved med det
vedtagne budget.
Kom ud af busken. Tag en snak med Trine eller en fra bestyrelsen. Luft din idé … Så ser vi på det!
Medieudvalget har været i gang over vinteren og det bliver igen muligt for klubberne at indtaste resultater
direkte på hjemmesiden. De vil så efterfølgende blive verificeret af kontoret. Og nu vi taler om
Medieudvalget, så søger det flere medlemmer, meget gerne nogle med en journalistspire i maven, der f.eks.
kan hjælpe med at lave artikler, klubberne kan bruge for at øge kendskabet til dem selv og softball generelt.
Kontakt udvalgets nye formand Betina Lorenzen (betina.lorenzen@softball.dk). Man må gerne ”pege”, hvis
man har en idé til en kandidat. Så spørger vi gerne vedkommende.
Også juniorudvalget har brug for en refill: Vil du være med til at tegne juniorarbejdet i tiden fremover?
Udtænke, planlægge og lede initiativer på juniorsiden, der støtter op om vores 2020 plan? Så er
juniorudvalget noget for dig – de almindelige ”driftsaktiviteter” såsom stævner er flyttet ind på kontoret.
Kontakt Trine, hvis du vil hjælpe til her (trine.lindberg@softball.dk).
Forsat god marts. I april går det for alvor løs!
TAK- TAK
Til Birgitte Balslev for hendes indsats i medieudvalget
og til Christina Frank som tovholder og formand for
udvalget igennem en årrække. Christina forsætter
(heldigvis) som menigt medlem).
Også tak til Gaby Blum og Toby Brown, som også i
en årrække, har tegnet juniorudvalget for deres store
indsats.
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Repræsentantskabsmøde
På repræsentantsskabsmødet lørdag d. 22. februar trådte Michelle Cantor og Betina Lorentzen ud
af bestyrelsen. Stor tak til dem for deres indsats.
Jens Terkelsen overtager formandsposten fra Michelle Cantor, mens Pernille Mayland (Cougars)
blev valgt ind på Jens’s post. Som ny suppleant blev Christina Carls (Vikings) valgt.
Referatet kan findes her.

Softball clinic i Norge
I først weekend i april sender vi tre af vores nyligt uddannede softball trænere til Norge.
Michelle Cantor, Jytte Overgaard og Ibrahim Sajid skal afholde en softball clinic, hvor fokus er på basis
fastpitch softball.
Vi er stolte over at kunne hjælpe Norge i deres udvikling af softball og håber fremover at se mere af
lignende samarbejde.

ESF kongres
I weekenden d. 14. og 15. februar var Jens Terkelsen og Mette Nissen Jakobsen til ESF kongres i Prag.
Jens har skrevet følgende referat fra dagene.
Fredagen går altid med møder i forskellige komitéer. Det er her de forskellige forslag, beretninger mm.
drøftes og evt. går til afstemning.
Første møde fra morgenstunden var i den finansielle komité, hvor ESF’s regnskaber og budgetter blev
gennemgået. Generelt må det siges, at ESF har en rimelig sund økonomi, hvor hovedparten af indtægterne
kommer fra diverse holdtilmeldinger og gebyrer, mens udgifterne går til dommere til alle de europæiske
turneringer, diverse udviklingsprojekter samt møder.
Der var en smule debat omkring budgettet for 2014, hvor bestyrelsen måtte forklare forsamlingen, at det
afsatte beløb til dame VM i Holland i august 2014 bl.a. skal gå til repræsentation ved VM.
Andet møde var udviklingskomitéen, hvor aktiviteterne for 2013 blev vendt og nye tiltag blev præsenteret.
ESF er i gang med udviklingen af samarbejdet med det amerikanske forbund – ASA – hvor det er
meningen, at de lande får en søsterstat i USA, som kan hjælpe med udvikling af spillere, trænere og
dommere. Enkelte lande i Europa er allerede startet samarbejdet, og ESF håber at andre vil følge trop.
Danmarks søsterstat er Ohio og vi har ligeledes mulighed for at starte projekter op i form af udveksling af
spillere, dommere og trænere og evt. udstyr. Mette Nissen har kontakten hertil.
Dernæst kom en gennemgang af BeeBall, eller amerikansk rundbold, som flere lande har taget til sig.
Irland fortalte om deres arbejde med softballturnering ved World Police and Fireman Games i Irland sidste
år.
Der blev også nævnt, at NM vil blive genoplivet i 2014 og det store trænerkursus i Danmark sidste år, blev
nævnt i forbindelse med en ESF satsning på coaching området.
Afslutningsvis blev en flot nyt softballkompleks i Polen præsenteret. Det skal være klart til World Games i
Polen i 2017.
Sidste møde var den tekniske komité. Her blev der først stemt om nogle indkomne regelforslag, hvoraf et
blev forkastet, mens nogle regler omkring de individuelle priser ved ESF turneringer blev vedtaget.
De forskellige spillesteder i 2014 og 2015 blev godkendt og det blev meddelt, at ESF indfører en ny
kluburnering for u19 pigehold, hvor klubreglerne vil blive tolket rimeligt løst. I fremtiden er der også planer
om en Masters turnering for ældre spillere.
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Efter de officielle møder var der en serie gæste foredrag, hvoraf undertegnede hørte et spændende oplæg
om baseball for blinde samt et interessant foredrag om anti-doping politik i europæisk baseball.
Lørdag blev selve ESF kongressen afviklet. Bestyrelsen bliver valgt for 4 år, og da der var valg sidste år,
var der af gode grunde ingen på valg i år. Derfor blev der faktisk kun stemt en gang, nemlig om budgettet
for 2014, som blev vedtaget af Kongressen. Der var god tid til lodtrækningen til EM for u19 pigerne i juli
måned i år. Her kom Danmark i pulje med Italien, Tjekkiet og rivalerne fra Israel.
Ind imellem de forskellige punkter på dagsordenen var der også tid til forskellige gæstetaler, hvor den mest
prominente var ISF’s nyvalgte formand: Dale McMann fra Canada.
Lørdagen slutter traditionelt altid med en middag for alle de delegerede fra både ESF og CEB – det
europæiske baseball forbund. Et altid hyggeligt arrangement, hvor der i høj grad er mulighed for at mingle
med softball- og baseballfolk fra andre lande.
Jens Terkelsen

Mød en softball’er
I denne måned kan du møde Jørgen Jakobsen, som er den anden af de to nye administrative
medarbejder, som I vil have kontakt med når I ringer/mailer til sekretariatet.
Hej – mit navn er Jørgen Jakobsen jeg er 63 år og ansat som administrativ medarbejder i KUF. Jeg er ansat
16 timer om ugen under flexjob-ordningen, da jeg lider af Parkison. Sammen med Charlotte skal jeg
fremover også varetage Jeres interesser.
Jeg har været i Idrættens hus siden 2008, hvor jeg har været sekretariatsleder i Dansk Fægte-Forbund. Jeg
har tidligere bl.a. varet ansat i teaterbranchen (publikumsansvarlig på Dr.Dante), været med til at opbygge
Billet-net’s internetsalg og været produktchef på Sol.dk.
Jeg er nok lidt af en sports-freak. Sport har været en meget stor del af mit fritidsliv. Jeg har været aktiv
bordtennis- og fodboldspiller siden jeg var barn og har været frivillig leder i en fodboldklub i Rødovre siden
1971. Jeg har været formand, træner, presseansvarlig, eventansvarlig og i dag er jeg kasserer. Jeg har
været så heldig at blive ”hyldet” med Faxe’s Lederpris, Bronzenålen i SBU og årets Idrætsleder i Rødovre
Kommune. I dag sidder jeg i Rødovre Kommunes bestyrelsen for Espelundens Idrætsanlæg.
Jeg glæder mig meget til at samarbejde med Jer, og syntes det var spændende at være med til Jeres
Repræsentantskabsmøde i Hørsholm.
Jørgen
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