Referat af juniormøde sæson 2015/2016
1. november 2015, kl. 14.00
 Præsentationsrunde
Alle tilmeldte er fremmødt.
 Status i Amerikansk Rundbold projektet
Kort gennemgang af satsningen (TJ). Fire vigtige grunde til Forbundets sats på A.R.:
Flere medlemmer (specielt 8-12 årige), Mulighed for nye klubber, Styrke de eksisterende klubber,
Udbrede kendskabet til softball/AR i skolerne (indskolingen).
I denne sæson har vi haft 4 klubber med AR aktivitet.
Generelt har vi haft faldende medlemstal i aldersgruppen (8-12 årige). Senest dog mest pga. Gilleleje,
som jo ikke har meldt ”medlemmer” ind i år.
Skolestævner er afviklet i Stenløse og Hørsholm med stor succes. Stævner er arrangeret i samarbejde
med Dansk Skoleidræt. Forbundet har materiale til et stævne med 6 baner.
Jytte (instruktør) har været på besøg i flere klubber.
Der har været fin gang i de sociale medier (FB). Vi kan nå mange ved at dele, likes osv.
En præsentationsvideo om AR: er meget snart klar til udgivelse. Den så rigtig fin ud.
Der er samlet en referencegruppe fra de forskelige A.R. klubber. Erfaringsudveksling, ”den gode
historie”, udfordringer mm. kan deles her.
Kommentarer:
Lørdage kan anbefales som træningsdag. Her kan hele familien være med.
Børnefødselsdage – for medlemmerne + kammerater - kan være en indgangsvinkel.
 Præsentation af Softballs nye juniorudvalg
Paw (Stenløse), Formand, Lene (Stenløse), Lene (Vikings), Camilla (Vikings), Lars (Vikings). Alle havde i
2015 haft nærkontakt med diverse juniorarrangementer.
Niels fra Stenløse ville også rigtig gerne med i udvalget. Han tager selv kontakt.
Udvalget tager sig af alle juniorer fra AR. til U19.
I 2016 vil JU prioritere arbejdet med de unge i alderen 14-19, en alder hvor faren for at droppe ud af
softball er stor. Det vil bl.a. ske gennem sportslige og sociale aktiviteter for aldersgruppen.
Planlagte aktiviteter: pitcher/catcher clinic ”kaniner” ved trænerkurset. Selvfølgelig også juniorturen
(Prag) og Sommer Camp’en. En FB-gruppe, henvendt til de store juniorer, bliver meget snart lanceret.
 Sæson 2014/2015
En runde hvor hver klub får mulighed for at fortælle hvad de har oplevet som i denne sæson har været
godt og hvad kan gøres bedre.


Hvad har været godt?
Mange nævnte Prag-turen, den gode stemning (trænere/spillere/forældre) ved stævnerne,
samarbejdet mellem klubberne (mix hold). Giants havde haft succes med ”Player Passports”.
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Hvad kan gøres bedre?
For få hold, for få u15 stævner, de mange mix-hold, ”huller” i turneringsreglementet:
tiebreaker regel, lead i u12. Et par Bulls spillere havde haft en kedelig oplevelse på Pragturen. Opfordring til at overholde reglen om forældredeltagelse på juniorturen – især når
deltagerne er meget små.
Stævneindbydelserne skal foreligge i god tid. Det blev diskuteret, at det er nemmere at der
fra start oplyses, hvor man skal sende tilmeldingerne til, så det ikke er nødvendigt med
invitationerne. Det praktiske information om stævnet kan sende ud i god tid sammen med
programme for stævnet.
U15 og U19-LH træning kan ikke ske samtidigt.

 Sæson 2015/2016
Forslag/emner til diskussion:
 Planlægning af ny sæson: Alle ønskerne ligger klar i god tid før fastlæggelse af
turneringsprogram i januar måned
Alle ønsker om diverse arrangementer skal være forbundet og juniorudvalget i hænde i god
tid – senest start januar, så turneringsplanlæggerne kan få det med. Det gælder ønsker til
stævner, nye og gamle JU aktiviteter, diverse LH aktiviteter. Alle klubber skal indsende til
Tina på kontoret i løbet af november/tidlig december, hvilke stævner de ønsker at afholde
hvornår.


Kampstrukturen for junior: Muligheden for at planlægge enkelte kampe, så alle
arrangementer for juniorer ikke er heldagsstævnerne, men at det også nogle gange er en
enkelt kamp holdene får lov at spille (evt. tilmelding til kampene, så et planlagt
kampprogram kan offentliggøres i god tid).
Forslag om en simpel junior turnering med enkelt kampe (aften på Sjælland, weekend for
fynboer) som supplement til stævnerne (som godt kan blive lange). Evt. kan den officielle
turneringstilmelding have en ekstra side om dette.



Hjelme: Krav til hjelme med gitter i U15
Forslag om obligatorisk visir/gitter på hjelmene i både U12 og U15. Desuden forslag om
pitchermaske til U12 og brug af benskinner.
Dybest set var der enighed om visiret og pitchermasken, og Jonas (Giants) står for
udarbejdelse af forlag til repræsentantskabsmødet.



Bløde bolde: Brug af bløde bolde i U12
Forslag om brug af bløde bolde i U12. Vi har faktisk allerede brugt en regel om, at de bløde
bolde skal bruges, hvis en af de to hold ønsker det. Dog skal denne regel skrives ind i
Turneringsreglementet (Jonas udarbejder formelering). En anden ”safety” bold blev drøftet.
Dem der har denne bold opfordres til at tage boldene med til de næste arrangementer og
vise dem for andre klubber og trænere, og så kan der tages stilling til om der ønskes at spille
med denne bold.



Indendørssæsonen: Muligheden for en indendørsturnering, så der kan spilles flere kampe i
løbet af vintersæsonen ud over indendørs DM. Kampprogrammet for en indendørsturnering
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kunne offentliggørelse når udendørssæsonen, så holdene med det samme har noget at træne
hen imod.
Forslag om en fast indendørs turnering hen over vinteren, med DM som afslutning. Kunne
være enkelt kampe på en træningsaften eller et stævne i en weekend?
Anja Andersen hallen i Brøndby kunne evt. lejes, hvis det var svært at få tid ude blandt
klubberne, som har meget forskellige indendørs forhold.
Klubberne får mulighed for at melde ind som værter for et indendørs på lignende på.
Klubberne skal melde ind til JU om deres indendørs muligheder – både alm. træningstider
samt mulighed for at booke en stor hal til et enkelt stævne.


Information om Israelturen: Hvem skal med og hvor mange? osv.
Juniorudvalget melder ud om dette længere nede

Tilføjelser af emner til diskussion:
 Generelt om juniorregler, der skal afklares og præciseres:
Tie breaker regel (hvis to eller flere hold står lige) skrives ind i Turneringsreglementet. (Jens
T formulere dette).
Antallet af battere, f.eks. 8 i stedet for 9, blev drøftet. Sidste batteren går derved på skift.
Slowpitch eller fastpitch i U12 rækken blev drøftet.
Forskellige andre modifikationer for u12 rækken: boldene, direkte til tee, træner-pitch, fair
play mht. pitchingen mm. blev drøftet. Almindelig enighed om, at det er godt vi har nogle
modifikationer, som gør at børnene ikke er bange for at batte. JU vil samle trådene og
komme op med et bud på modifikationer før næste sæson.


Juniortur 2016
 Tjekkiet 2016?
Enighed om at vælge Prag igen i Kr. Himmelfarts ferien. Lene (JU, Vik) tager kontakten til
Andrew fra Jounders.


Israel 2016 (kom ind som sidste punkt på mødet)
Lene Marnæs (JU) informerer om hvordan tilmelding og turen forløb sidste år. I forhold til
sidste år er det nu muligt at være ude i god tid ift. tilmelding til turen.
Der kommer en indbydelse ud med alt information om alder for deltageren, datoer,
tilmelding og pris.

 Sommer camp 2016
Forslag om at genindføre overnatning til sommer campen. Bl.a. for Giants skyld.
Hvis det er uden overnatning, så er Stenløse et lidt svært sted at komme til.
Hvis sommer campen ligger i uge 27, kunne vi holde en fælles camp med tjekkerne. Dette arbejder JU
videre med.
 Teknikmærker – Players Passport. Hvordan er det gået?
Sessionen med landsholdet hvor der var skills træning og godkendelse i juniorernes passport fra
landholdsholdsspillerne var rigtig sjovt og stort for de junior, som deltog i denne. Det må meget gerne
gentages næste sæson.
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Giants har bruger øvelserne fra passportet integreret i deres træning og har fået involveret forældre i
træningen ved at de kan følge øvelserne i passportet.


Indendørs DM
Odense og Ballerup melder tilbage med datoer.



Uddannelser og kurser 2016
 1-2-Træner
Kurset kommer ud til alle klubber i 2016.
Integreret del af at være på U19 landsholdet og U19 samlinger
Læs mere om kurset her
 1-2-Idrætsleder
Kurset bliver udbudt af 2 gange i foråret 2016 af KUF (kontor for udvikling og fællesskab, som
softball er en del af): København d. 5. marts 2016 og i Trekantsområdet d. 12. marts.
Læs mere om kurset her

Tak for i dag
Deltagerliste
Navn
Tomas Svendsen
Lars Nielsen
Jytte Overgaard
Jeanette Munksø
Henriette Gilhøj
Kurt Nielsen
Niels Kirstein
Lau Hansen
Jens Terkelsen
Jan Poulsen
Robert Blohm
Jonas Kristensen
Paw Meineche Marnæs
Lene Meineche Marnæs
Lene Schjødt
Camilla Hørup Hansen
Tina Jensen
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