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Formanden har ordet

Hvad blev der af kongressen?
Der er blevet spurgt til årets kongres. Den korte
version er, at den er der simpelthen ikke.
Der ligger et stort stykke arbejde i at arrangere og
afholde kongressen og det er bestyrelsens holdning,
at dette ikke står mål med udbyttet og antallet af
deltagere. Derfor er der ingen kongres i år, men
måske igen til næste år; der kommer jo også gode
ideer og god energi ud af den, men vi skal også
kunne rykke på de ideer, der kommer frem. Ellers
giver det ingen mening for mig.

I stedet for har vi bedt jer reservere den 25. januar 2015. Arbejdstitlen er Formandsmøde, men
faktisk vil vi invitere alle frivillige, formænd og bede formanden (M/K) om at tage et par stykker mere,
gerne nye frivillige og også gerne yngre (fx U15-U22) med. Denne eftermiddag vil vi gerne (og
forhåbentlig) præsentere det udviklingsprojekt vi på Forbundsniveau i øjeblikket har til godkendelse i
DIF samt Frivillighedsstrategi. For at tage det første først, så vil vi gennemgå og diskutere med
klubberne, hvordan vi når de opsatte mål, hvordan vi helt konkret ser klubberne i det og det
samarbejde, vi skal have. Vi får også brug for flere frivillige og der vil også blive debat og oplæg
omkring dette med udgangspunkt i den Frivillighedsstrategi som bestyrelsen netop har godkendt. Vi
ser på Frivillighedstjek.dk og hvordan disse værktøjer kan hjælpe klubberne og forbundet til vækst.
Dagen sluttes af med fællesmiddag.

Men ingen kongres. Hvad så med turneringsevaluering? For juniorerne vil der som sædvanligt blive
indkaldt til et separat møde, hvor også den kommende sæsons afvikling skal diskuteres. Det er
hensigtsmæssigt, at dette møde ligger efter 4. december, hvor det ovennævnte projekts fremtid
afgøres, fordi det vil give os nye muligheder i forhold til stævneafvikling. For 2. division kommer der i
første omgang en mail rundt fra Turneringsudvalget for at få en tilbagemelding på årets turnering,
der jo var radikalt anerledes end de foregående år. Men der ligger altså ingen planer for store
ændringer i H1 og D1 afviklingen. Når holdtilmeldingerne foreligger, vil turneringen i lighed med
sidste år blive planlagt af Jens Terkelsen, Christina Carls og Lars Nielsen.

Med venlig hilsen
Henri
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Træneruddannelser
Coaching brush-up dag - klar til Træner 2
I oktober blev der afholdt coaching brush-up dag
med vores certificerede trænere fra Træner 1 kurset,
som vi kørte i sæsonen 2013. Det var en god dag,
hvor trænerne kunne dele erfaringer fra deres
træner gerning og hvor de kunne fordybe sig i
emner, som træningsplanlægning, styrketræning,
individuel træning i forhold til positioner og meget
andet. Trænerne er klar til deres level 2 uddannelse
(Træner 2), som er planlagt til at køre i foråret 2015.
Træner 1 - nyt hold
Samtidig med Træner 2 uddannelsen, udbyder vi en
ny runde af Træner 1 uddannelsen. Træneruddannelsen er en 5 moduls uddannelse, som vil køre
parallelt med Level 2 i foråret 2015. 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 dette hold eller kender du nogen, som bør have chancen for at komme med på dette
hold, så kontakt endelig Tina på kontoret, som kan fortælle mere og tage imod en
forhåndstilmelding. Se også hjemmesiden for mere information om træneruddannelserne.

Idræts-SFO-konference i Århus

Dansk Softball Forbund og Amerikansk Rundbold var godt repræsenteret på Idræts-SFO
konferencen arrangeret af DIF og VIA University College i Århus d. 25. oktober. SFO pædagoger fra
hele landet var mødt op for at suge til sig af inspiration til aktiviteter i dagligdagen i institutionerne.
Jytte Overgaard, Rod Moore og udviklingskonsulent Tina Jensen deltog på konferencen med en
Amerikansk Rundbold stand under markedspladen og en workshop om eftermiddagen. Der var stor
interesse for standen med Amerikansk Rundbold, hvor deltagerne kunne undersøge udstyret, se
optagelser af spillet og spørge ind til reglerne. På workshoppen underviste Jytte en gruppe
engagerede pædagoger i Amerikansk Rundbold, så de fik oplevet spillet i praksis. Der skal lyde en
stor tak til Jytte og Rod for deres indsat i forbindelse med konferencen.
Der er stort potentiale for softball i at få udbredt Amerikansk Rundbold til flere skoler og SFO’er.
Kontakt Tina (tije@softball.dk) hvis jeres klub ønsker vejledning omkring SFO/skolepartnerskaber.
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NM 2015 – igen i Sverige
Det åbne nordiske mesterskab bliver igen i 2015
afholdt i Skövde, Sverige på datoerne 13. og 14. juni.
Vi satser igen på deltagelse af 2 danske damehold og
2-3 svenske damehold. Derudover arbejdes der på deltagelse af et norsk damehold og muligvis et
opvisningshold fra Finland med deres udgave af sporten (Paspala). Denne gang vil der også blive
spillet herre softball og vi satser på at sende et dansk select hold afsted, som kan spille mod
Sverige, der nu selv kan stille med et helt svensk hold.

Ohio – Danmarks søsterstat i USA

Det europæiske softball forbund har indgået et
partnerskab med det amerikanske softball forbund,
hvor alle de europæiske lande har fået tildelt en
søsterstat, som de kan samarbejde med i forhold til
udvikling af softball.
Danmark er blevet parret med Ohio, som er en stat
med et stort softball program.
Søsterprogrammet går bl.a. ud på, at vi kan lave
udveksling med Ohio. Det kan være i form af, at
sende spillere, trænere, dommere afsted til Ohio,
som så vil gøre hvad de kan, for at hjælpe med at
finde billigt ophold og give chancen for at træne- og
muligvis spille med på et amerikansk hold. For
trænere kan det være mulighed for at lave skygge
træning med en amerikansk coach og for dommere,
mulighed for at dømme kampe i den periode, man er
der.
Mulighederne er mange – og Ohio er villig til at hjælpe, hvor det er muligt, med at udvikle softball i
samarbejde med Danmark. Kontakt person: Mette Nissen, mette.nissen.jakobsen@softball.dk

Team Manager til U19 Herrelandsholdet

Da Jan Hammerstad og Allan Holmelund stopper som team managere
for U19 herrelandsholdet, mangler vi en ny team manager. Vi takker
mange gange for det arbejde, og den hjælp som både Jan og Allan
har udført.
Vi søger en manager som gerne vil hjælpe U19 landsholdet i en 2-årig
periode, til VM i Midland, MI, USA er overstået. I 2015 er der EM i
Tjekkiet. Træner teamet består af Hana Ghali, Lars Køster og træner
Gilles Fournier.
Du skal være velkommen til at ringe til Lars Køster (tlf. 61701155), og få en snak om jobbet. Vi
glæder os til at høre fra dig!
Med venlig hilsen
Træner teamet for U19 herrelandsholdet
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Månedens Softball’er
Denne måneds softball’er – eller rettere eks-softball’er – hedder
Berit Bek. Berit har spillet softball i 16 år (1989-2004) og har
gennem perioden været meget aktiv – både som landsholdspiller
gennem 12 år og som frivillig formand og bestyrelsesmedlem for
Ballerup Baseball Softball Klub (BBSK) i en længere årrække.
I dag slår hun stadig til bolden – blot på tennisbanen, men qua sit
nye job som kommunikationskonsulent for de 61 specialforbund i
DIF, hjælper hun gennem bureaet ForbundsPR fortsat DSoF med
at markedsføre og synliggøre softball for bl.a. børn og unge. I
samarbejde med Trine Lindberg og Christina Laub Frank har Berit
bl.a. udarbejdet en folder til skoler og SFO’er med tilbud om et
gratis instruktørforløb i Amerikansk Rundbold med det formål at
lokke flere børn og unge ind i klubberne efterfølgende.
Hvordan begyndte du at spille softball?
Vi spillede altid rundbold i folkeskolen, og da en pige fra min klasse havde fået en flyer i hånden på
det lokale bytorv, om at man kunne spille en form for rundbold i en klub i byen, var vi faktisk fem
piger, der besluttede os for at møde op til træning samme uge. De piger, der spillede, var dog noget
ældre end os, så vi vendte faktisk om, da vi så dem, men de havde fået øje på os og råbte os an.
Derfor deltog i træningen og blev straks grebet af sporten. En sjov anekdote er, at vi faktisk sagde til
de ældre piger på holdet, at vi desværre ikke kunne komme til den første kamp, fordi vi skulle til
konfirmation. Vi var nemlig for flove til at fortælle dem, at det var vores egen konfirmation, vi skulle
til…!
Hvor mange år har du spillet og i hvilke klubber?
Det første tre år spillede jeg softball i Farum Softball Klub. Derefter lukkede Farum-holdet desværre
ned, og jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at spille i Lynge Sprouts. Efter tre år i Lynge var vi en
række rutinerede spillere, som forslog det relativt nystartede og talstærke Ballerup Vandalsdamehold at slå os sammen med base på Rosenlundsskolen i Skovlunde. Det ville de heldigvis
gerne, og det blev derfor til yderligere ti år hos Ballerup Vandals og tre DM-titler.
Hvad er din største oplevelse med softball?
EM i 1997, hvor vil kvalificerede os til VW i Japan i 2000, og selve VW i Japan er naturligvis blandt
de største oplevelser som landsholdsspiller, men at vinde min første DM-titel med Ballerup Vandals
for næsen af Odense Giants på deres egen hjemmebane, er nok en af de oplevelser, der står
klarest i erindringen: Vi var blevet nr. to i grundspillet og skulle spille bedst ud af tre mod Odense
Giants. Traditionen tro spillede vi første kamp på hjemmebane om lørdagen, som vi desværre tabte,
og derefter ventede der en/to kampe i Odense om søndagen. I toget på vej til Fyn havde vi på
holdet en intens snak og fik set hinanden dybt i øjnene, hvilket gjorde, at vi var ekstremt opsatte på
dagens opgave, da vi landede i Odense: Vi ville vinde de to næste DM-kampe, så vi kunne tage
vores første Danmarksmesterskab med Ballerup-holdet. Vores intensitet afspejlede sig allerede fra
første inning, hvor vi kom foran, og føringen og intensiteten holdt hele kampen og den næste med,
da det i den grad kom bag på Giants, at vi havde fyret så godt op under kedlerne hjemmefra. Det
var en klassisk underdog-situation, hvor den under-seatede part overrasker og overrumpler
favoritten og ender med at tage medaljen for næsen af favoritten.
Hvad er din største bedrift som aktiv frivillig i softball?
En af mine største bedrifter som aktiv frivillig har helt sikkert været, at vi i min tid som formand for
BBSK gik vi fra at være 60 medlemmer (ét herre-, ét dame-, ét junior- og ét supersenior-hold) til at
være hele 120 medlemmer (to herre-, to dame-, to junior- og to supersenior-hold) i klubben, hvilket
var resultatet af en dedikeret frivillig indsats fra en række nøglepersoner i og omkring bestyrelsen i
perioden.
Desuden skaffede jeg i to canadiske trænere til klubben i 2003, som var en stor inspiration for
mange af os, og som gjorde en kæmpe indsats for klubben som spillende trænere på klubbens
herrehold og som hjælpetrænere for dameholdet og for herrelandsholdet.
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Hvordan skal DSoF markedsføre sig?
Markedsføringsmæssigt vurderer jeg, at det er en god beslutning DSoF’s bestyrelse har truffet
omkring at kalde softball for Amerikansk Rundbold over for skoler og SFO’er. Alle folkeskolebørn
(og deres forældre) kender jo rundbold, så det er oplagt at slå på den terminologi, som målgruppen
forstår. Og i bund og grund vil dem, der kan lide at spille rundbold jo bare gerne vide, hvor man kan
gå til rundbold henne. Så hvorfor ikke tale deres sprog og starte dér? Så skal de nok lære begreber
som softball, strikes og homerun at kende efterfølgende.
Derudover vil jeg minde alle jer softball-spillere under DSoF om, at I er sportens vigtigste
ambassadører – og dermed sportens bedste direkte markedsføringskanal. I ved, hvorfor softball er
den fedeste sport at gå til, og det skal I endelig fortælle til så mange som muligt i jeres netværk –
både i skolen, til konfirmationsfesten, på jobbet, til lokalpressen og på de sociale medier m.m. Jo
mere vidt og bredt I alle er med til at fortælle om jeres passion og entusiasme for sporten, desto
større er chancen for, at andre også falder pladask for sporten og ligesom jer ender med at dyrke
den uge efter uge, måned efter måned, år efter år - blot fordi, de ikke kan lade være!
DSoF kunne jo starte med at opfordre alle forbundets softball-spillere til på
www.facebook.com/dansksoftballforbund at fortælle, hvorfor de synes softball er den fedeste sport
at gå til.
Hvordan kan du bruge dine erfaringer fra softball i jobbet hos DIF?
Qua mine mange år som aktiv frivillig har jeg opbygget et stort kendskab til foreningslivet og dets
vilkår. Forbundene og deres foreninger, der drives af frivillige, som passer deres fuldtidsjob, og løser
foreningsopgaver i deres kostbare fritid, kan ikke drives som en virksomhed, og der er også flere
(forskellige) interesser på spil end i en virksomhed, hvor det primært er bundlinjen, der tæller. Den
erfaring bruger jeg dagligt i mit job som kommunikationskonsulent, hvor jeg rådgiver de 61
specialforbund i DIF om PR og kommunikation.
Samtidig er det dejligt for mig at få mulighed for igen at give noget tilbage til den sport, der har fyldt
så stor en del af mit liv. Og det er i det hele taget fedt igen at udbrede det gode budskab, om at
foreningslivet gør en forskel og spiller en vigtig rolle i rigtig mange menneskers liv.

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

Har jeres klub et opslag I ønsker med i nyhedsbrevet, er I velkomne til at sende det til
udviklingskonsulent Tina, tije@softbal.dk, så det kommer med i næste måneds nyhedsbrev.
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