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Formanden har ordet
Sæsonafslutning
Så fik endnu en sæson ende og vi var igen beriget
med dejligt og til tider fantastisk vejr til de mange
kampe. Tak til alle de arrangerende klubber og tak til
dommerne, der igen stillede op til de mange kampe.
Det var en større opgave at få det til at gå op med
den geografiske spredning, men det lykkedes vores
over-hoveddommer Busser at få det til at gå op i en
højere enhed. Tak for det Busser! Nå det er sagt, er
der plads til flere, der har mod på at tage et ekstra
skridt på dommerstigen og dermed få lov til at trække
i den flotte blå dommertrøje.
Medlemsregistrering
Vi nærmer os også tiden for den årlige medlemsregistrering og jeg vil igen blot minde om, at denne er
meget vigtig for os, da antallet af medlemmer afgør en stor del af vores tilskud fra DIF. Længere nede
i nyhedsbrevet kan I se, hvilke kriterier, der skal være opfyldt for at man tæller som medlem, og husk,
det er kun ikke antallet ved årets afslutning, der tæller.
Formandsmøde
Den årlige kongres er i år afløst af et "Formandsmøde". Bestyrelsen inviterer formænd og frivillige til
et arrangement, hvor vi vil orientere og debattere strategier og planer for Forbundet. Der vil naturligvis
også være mulighed for samvær og hygge. Indhold og endelig form ligger ikke fast, men det gør
datoen den 25. januar 2015. SÆT KRYDS I KALENDEREN.
Med venlig hilsen
Henri

Træneruddannelser
.
Brush-up-kursus for Træner 1’erne
Alle vores dygtige Træner 1-uddannede softball
instruktører deltager d. 26. oktober på et brush-up
kursus inden de kaster sig over næste trin i
uddannelsesforløbet i 2015 - nemlig Træner 2 kurset.
Nye deltagere på Træner 1 i 2015
Instruktøruddannelse er enormt vigtig for at klæde
klubbens trænere bedst muligt på til deres
undervisning og for at sikre kvaliteten af træningen.
Det er også sjovere at være træner, jo mere man ved
og kan videregive til ens spillere. Så hvis du eller en
anden fra din klub er interesseret i at blive uddannet softball instruktør, så er der masser af plads
endnu på Træner 1 kurset i 2015. Hold øje med hjemmesiden for mere information om
træneruddannelserne.
.dk

Status på skole og SFO-partnerskaberne
Softball og Amerikansk Rundbold er utrolig populært blandt skoler, SFO’er og gymnasier. På
nuværende tidspunkt er der gennemført 38 partnerskaber over hele landet, og der er stadig flere og
flere skoler, som er interesseret i et samarbejde med
klubber og forbund. Den store efterspørgsel er
forbundet meget glade for, og vi håber, at vi kan
fortsætte udviklingen med at udbrede sporten til flere
af landets skoler.
Vi kan kun opfordre klubberne til komme ud på
skolerne og lave spændende forløb med en masse
børn og unge, samtidig med at klubben opnår en
kompensation på 2000 kr. pr. partnerskab.
Kontakt udviklingskonsulent Tina (tije@softball.dk),
hvis I har brug for vejledning omkring
skolepartnerskaber.

Medlemsregistreringsopvarmning

Den årlige medlemsregistrering forgår på www.medlemstal.dk gennem det fælles Centrale
Foreningsregister (CFR). Alle klubber indberetter 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

Månedens tip

Hold styr på klubben
En del klubber/hold bruger det allerede, men holdsport.dk giver god mulighed for at holde styr på
medlemmerne, får kontingent i hus og ikke mindst kommunikere med medlemmerne via e-mail og/eller
sms
Er Danmark bedste holdkammerat fra softball?
Den 1. oktober 2014 har DIF skudt en kampagne i gang
for at finde ”Danmarks bedste holdkammerat” mellem 12
og 19 år. Kampagnen foregår på www.fidusbamsen.dk,
hvor alle kan indstille en ung idrætsudøver mellem 12 og
19 år, som er medlem af en forening i et af DIF’s
specialforbund til prisen. Indstillingsperioden løber fra 1.
oktober til 15. november 2015.
Man indstiller kandidater ved at gå ind på
www.fidusbamsen.dk, ’like’ den, og derefter uploade et
billede af kandidaten og udfylde et indstillingsskema. Det
kan gøres fra web eller mobil.
Vinderen vælges af DIF’s bestyrelse blandt de indstillede
kandidater og får med prisen en idrætsrejse til en værdi
af 100.000,- kr. til sit hold/den træningsgruppe, han eller
hun er en del af.
.dk

Månedens Softball’er
I denne måned kan du møde forbundets nye udviklingskonsulent – Tina Jensen, som startede i jobbet
d. 1. august.
Hvad er din baggrund?
Jeg har stor erfaring fra idrættens verden og det frivillige foreningsliv
både som udøver, underviser, frivillig i udvalgsarbejde i lokale
foreninger og på forbundsniveau i Danmarks Gymnastik Forbund. Min
uddannelsesbaggrund er cand.scient. i idræt fra Københavns
Universitet, og jeg har altid interesseret mig for idrættens position til at
skabe udvikling, muligheder, oplevelser og fællesskab.
Hvad er dit kendskab til Softball?
Min egen sportslige baggrund er rytmisk gymnastik, men jeg er også
en stor generel sportsentusiast. Jeg har boet i Danmark hele mit liv,
men gennem min amerikanske mor er jeg vokset op med stort kendskab til amerikanske sportsgrene,
som baseball, football og softball. Under vores familiebesøg i USA og mit år som udvekslingsstudent
på en amerikansk high school har jeg stiftet bekendtskab med det særlige fælleskab i sporten gennem
hyggelige dage, som tilskuere til lokale softball og baseball kampe. Jeg ser softball, som en sport, der
begejstrer og aktiverer mennesker på mange forskellige niveauer, og skaber rammerne for at hele
familien kan være inkluderet i aktiviteterne.
Hvordan har det været at starte forbundet?
Jeg har haft en rigtig god start her i Dansk Softball Forbund. Det er selvfølgelig en masse nyt, men alle
i bestyrelsen, udvalg, klubber og på kontoret i Idrættens Hus, har været gode til at hjælpe mig med
diverse spørgsmål.
En af mine første opgaver i forbundet har været at udarbejde projektbeskrivelsen til udviklingsprojektet
omkring Amerikansk Rundbold og Super Senior. Hvis det bliver godkendt af DIF, kan det blive et
spændende projekt, som jeg tror på kan betyde utrolig meget for Softball i Danmark.
I denne måned har jeg set herrernes bronze kamp, hvilket var en virkelig spændende og tæt kamp. Det
var meget underholdende, og jeg fik hilst på en masse softball folk. Derudover fandt jeg ud af, at det
kan være en god strategi at parkere sin bil et stykke væk fra banen, hvis man vil undgå den ekstra
spænding omkring hvor enkelte bolde ender 
Hvad ser du frem til i arbejdet?
Dansk Softball Forbund står over for en enorm spændende udvikling omkring potentialet ved
Amerikansk Rundbold og Super Senior, og muligheden for at medvirke til denne udvikling med mine
idéer, evner, energi og idræts- og samfundsfaglig viden, er en stor motivation for mig i dette arbejde.
Jeg ser også frem til at komme på besøge i alle klubber i løbet af de næste par måneder for at blive
klogere på softball miljøet og høre hvad klubberne har brug for fra forbundets side, så jeg som
udviklingskonsulent kan understøtte klubberne ud fra de idéer og ønsker de har. Jeg glæder mig til at
møde jer alle sammen og bidrage til udviklingen af dansk softball.

Klubbernes box

GSK søger dametræner for sæsonen 2015
GSK ønsker at tilmelde et damehold til turneringen næste år – hjælpetræner og holdleder haves –
hoved træner ønskes.
Godtgørelse på årsbasis kr. 5.600 (plus kontingentfrihed).
Interesseret - kontakt – Jytte – 40 62 39 20
Jytte2overgaard@gmail.com
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