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Formanden har ordet
En travl weekend
Vi havde en usandsynligt tæt pakket weekend i Forbundsregi den 21.-22. marts.
Træner1 og Træner2 løb af stablen med 14 deltagere,
der blev undervist af Ami Baran fra ESF og den
afgående hollandske landstræner Craig Montevidas.
Sidstnævnte har i øvrigt hjulpet os før, men det blev
begejstringen for hans besøg ikke mindre af. Jeg hører
at flere både nye og gamle trænere er blevet sparket i
gang og smittet af hans entusiasme. På det sportslige
plan hørte jeg fra hestens egen mund, at der også blev
arbejdet med nogle basale ting såsom at gribe med to
hænder ;-)
Søndag var der U12 inde-DM som Bulls var så venlige at lægge hal til. Fire hold og mange forældre
og søskende havde fundet vej til stævnet, det blev afviklet i bedste sportsånd og med en super
stemning. Bulls vandt mesterskabet, men jeg tror, at alle spillere havde en virkelig god dag og, at
alle nu ser frem til at spille udenfor.
Sidst men ikke mindst var der repræsentantskabsmøde lørdag. Den formelle del var overstået på
rekord tid, da der ikke var nogle ændringsforslag til hverken love eller turneringsreglement. Det
betyder for mig, at vi er enige om det fælles fundament og kan nøjes med at nyde sporten og det
fællesskab, den giver os. I bestyrelsen har vi desværre sagt farvel til Ole Mortensen, der ikke kunne
få tidsregnskabet til at gå op. Vi takker mange gange for hans klarsyn og altid konstruktive input og
håber, at tiden måske genfindes på et tidspunkt. Christina Carls (Vikings) overtager hans plads i
bestyrelsen og Jana Asbæk er bestyrelsens nye suppleant.
Vores fælles projekt
Vi brugte en del tid på repræsentantskabsmødet til at tale om vores udviklingsprojekt og jeg vil
derfor ikke gå i detaljer her så kort tid efter, men lige nu vil jeg minde om vores prioriteter i 2015:
1. Amerikansk Rundbold i alle klubber
2. Rekruttering af Super Senior
3. Fastholdelse
Skulle der falde nye klubber af, tager vi det med.
Blev I inspirerede på rep-mødet til Amerikansk Rundbold? Book et møde med Tina og hun kan
hjælpe jer i gang.
Med venlig hilsen
Henri
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Stillingsopslag
Er du interesseret i et studie/fritidsjob, hvor du arbejder med børn,
softball og gør en stor forskel for softballs fremtid? Dansk Softball
Forbund søger instruktører til udviklingsprojektet omkring Amerikansk
Rundbold. Del gerne stillingsopslaget med jeres netværk både inden
for og uden for softball verdenen.
Se stillingsopslaget her

Bestyrelsens internationale arbejde i ESF og ISF
Dansk Softball Forbund er godt repræsenteret i det internationale softball arbejde, hvor vores
bestyrelsesmedlemmer Jens Terkelsen og Mette Nissen deltog i det Europæiske Softball
Forbund’s (ESF) kongres, som blev afholdt i Dublin d. 6.-7. februar.
Der var spændende indslag omkring samarbejdet mellem USA og
Europa ift. trænerudvikling, BeeBall indsatsen i Holland, softpitch,
udvekslingsmuligheder for softball spillere og trænere gennem EU’s
Erasmus program, og samarbejdet i den fælles World Baseball Softball
Confederation (WBSC) omkring den mulige genindførelse af Softball og
Baseball i det olympiske program. Især softball ikonet Michelle Smith
(t.h. i billedet) - tidligere landsholdspiller for USA og dobbelt Olympisk
guldvinder - var en inspirerende gæstetaler på kongressen.
Den store danske nyhed på kongressen var Jens Terkelsens optagelse i ESF’s Hall of Fame for
hans uvurderlige arbejde for softball i Danmark gennem flere årtier og hans engagement i det
europæiske softball arbejde. Hele ”Softball Danmark” sender Jens de største lykønskninger med
den store hæder!

Mette Nissen var blandt de fem ESF bestyrelsesmedlemmer, som forsatte videre til det
Internationale Softball Forbund’s (ISF) strategisk møde i San Francisco, som alle kontinenters
forbund var inviterede til. Der blev arbejdet med en ny vision og mission samt nye mål for ISF, og
der blev delt og diskuteret mange idéer omkring, hvordan softball sporten globalt styrkes og
udbredes.
Læs mere om ESF kongressen og det internationale softball arbejde her
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Juniorarbejdet

Juniorer på rejse til Israel
2015 har allerede budt på en stor oplevelse for en gruppe juniorspillere, som i starten af marts
deltog i Ayelet Games i Israel.
Aylet Games har tidligere været en turnering for pigespillere, men er nu også åben for drengehold,
og den chance greb en engageret arrangørgruppe bestående af Mette fra forbundets bestyrelse,
Paw og Lene fra Stenløse og Katja fra Århus. Danmark deltog med et drengehold med spillere fra
Stenløse Bulls, Amager Viking og Århus Softball, og tre pigespiller fra Amager Vikings, som spillede
med på et hold af israelske spillere. Det har været en stor oplevelse for alle at være afsted, og det er
bestemt ikke sidste gang Danmark deltager i Aylet Games. En stor tak til hele arrangørgruppen!

Årets juniortur til Tjekkiet
Skal du og dit hold med på årets spændende juniortur til Prag i
Tjekkiet? Så skynd jer at samle jeres tilmeldinger i klubben.
Klubberne skal nemlig sende deres samlede tilmelding til
forbundet senest d. 12. april.
Læs mere her

Players Passport
Players Passport er det nye teknikmærke-hæfte til
juniorerne, og det er klar til at blive sendt ud til klubberne i
ugen efter påske. Alle klubber kan bestille ét eksemplar pr.
juniorspiller og én coaches guidelines til hver af deres
juniortrænere. For at modtage hæfterne skal klubberne blot
sende nedenstående oplysninger til info@softball.dk:
Antal players passport, antal coaches guidelines, klubnavn
og leveringsadresse.

Sommercamp
Sommerens junior softball camp finder sted d. 5.- 7.august i Stenløse. Læs mere om tilmelding her
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Træneruddannelser

Odense Giants var vært for årets første 1-2-træner kursus, hvor 10 deltagere fra Gianst og Oysters
blev undervist af Ibrahim Sajid og Michelle Cantor. Giants’ formand Jonas Balck Kristensen melder
tilbage, at deltagerne fik en masse ud af kurset. Det kan virkelig anbefales andre klubber, at samle
deres trænere, hjælpetrænere, frivillige og forældre til en dag med 1-2-træner kursus. Forbundet
kommer med instruktører og undervisningsmaterialer – og klubber vælger dato og stiller
undervisningslokale/bane til rådighed for kurset.
På 1-2-Træner-kurset bliver deltagerne klædt på til at træde
ind i trænerrollen både før, under og efter træning. Kurset er
delt op i to moduler, som hver varer 4 timer.
-

-

Modul 1 gør trænerne i stand til at forholde sig til den nye rolle som træner, og giver dem
input til de overvejelser de kan gøre sig, når målet er at skabe en sjov og udfordrende
træning.
Modul 2 fokuserer på softball. Her får deltagerne inspiration til konkrete øvelser og forslag til,
hvordan de kan sammensætte træningen.

Kurset gør det nemt og hurtigt at komme i gang med eller bidrage til trænergerningen – hvad enten
den nye træner er 14, 34 eller 54 år. Kurset er derfor både for den engagerede softball’er og
forældrene på sidelinjen, der kan en hånd med.
1-2-træner kurset på Sjælland måtte desværre aflyses pga. for få deltagere, men der arbejdes på at
udbyde et nyt kursus senere på sæson. Kunne din klub have et ønske om at kurset bliver afholdt
hos jer, så kontakt udviklingskonsulent Tina på tije@softball.dk. Nedenfor et par billeder fra Odense.

Træner 1 og Træner 2 uddannelser er i fuld gang
Begge uddannelser har nu været igennem de første to weekender med både teoretiske og
praktiske moduler. Deltagerne har haft spændende undervisning fra Ami Baran, Craig Montevidas,
Gilles Fournier og Jens Terkelsen.
Vil du med på Træner 1 til næste år eller kender du nogen, som bør have chancen for at komme
med, så kan I allerede melde det ind til tije@softball.dk.

DIF kongres – Skal idrætten redde verden eller skal verden redde idrætten?
Softball repræsenteret på DIF Kongres 2015
Bestyrelsesmedlem Mette Nissen og udviklingskonsulent Tina
Jensen deltog d. 5.-7. marts på DIF kongressen, som hvert femte
år samler alle interessenter fra den danske idrætsverden - fra
foreninger over kommuner til ministerier - for at debattere dansk
idræts aktuelle status. Der bliver vendt og drejet udfordringer og
potentialer for dansk idræt - nationalt såvel som internationalt.
Hovedgæstetaleren var IOC præsident Thomas Bach. Læs mere
i denne artikel fra Politiken om hvordan olympisme ifølge Bach
skal forbedre verden.
.dk

Månedens Softball’er

På årets repræsentantskabsmøde 2015 blev forbundets priser for Årets Træner og Årets Frivillig
uddelt. I denne måned kan du møde Katja Kuntz, som blev kåret som Årets Træner. Katja er både
spiller og træner i Århus, og så har hun været træner på flere af forbundets juniorrejser til bl.a.
Holland og Israel. Stort tillykke til Katja med prisen!
Hvordan begyndte du at spille softball?
Jeg begyndte til softball som 11-årig, da jeg havde været igennem et
hav af andre sportsgrene. Jeg tænkte det ville være på tide at finde en
ny og måske lidt anerledes sportsgren. Jeg husker tydeligt min første
gang på banen, både den underlige følelse af, at have en handske på
hånden for første gang, men også mødet med min (også nuværende)
coach. Jeg blev fanget af et sammenhold, jeg aldrig havde mødt i en
sportsgren før, og dét er nok primært hvad der fik mig til at blive
hængende længere, end 3 måneder.

Hvor mange år har du spillet og i hvilke klubber?
Jeg har spillet i snart 12 år, primært for Århus. I år vil jeg stille op for
Odense Giants i damedivisionen. Derudover er jeg også en del af
damelandsholdets trup.
Hvad er din største oplevelse med softball?
Min største oplevelse er nok da jeg startede for Århus' damehold. Jeg
var meget ung og blev hurtigt sat ind som catcher. Dét at få så meget
ansvar, når man er så ung, er en kæmpe udfordring, men nok også det
jeg husker allerbedst.
Hvorfor er du træner?
Jeg er i dag træner, fordi jeg simpelthen ikke kan lade vær'. Fra 4 år
siden manglede vores juniorhold i Århus en træner og vores udvalg var
ret småt. Jeg tog tjansen, og har siden da intet fortrudt. Det har været
en kæmpe rejse at have Århus Juniors de sidste 4 år og intet af dét
ville jeg have været foruden. Det har givet en masse erfaring
personligt, både som træner, men også som spiller.
Hvorfor spiller du?
Grunden til jeg selv stadig spiller softball, er fordi det er min allerstørste
interesse. Derudover er det også et fantastisk frirum, fra den travle
hverdag man nu engang har.
Hvad laver du, når du ikke spiller softball?
Min familie ville nok svare "når du ikke spiller softball, tjah, så spiller du
alligevel softball". Jeg kan måske godt se hvad de mener. Softball har
været min førsteprioritet de sidste par år, samtidig med, at jeg er ved
og uddanne mig som finansøkonom. Det har været svært og finde tid til
det hele, men til sommer er jeg færdiguddannet. Hvad tiden bringer
derefter, ved jeg ikke endnu. Dog har jeg en fantastisk familie, der
hjælper mig med en masse praktiske ting, når sæsonen står på og
man virkelig godt kunne bruge 25 timer på et døgn. Så man kan nok
godt også sige, at jeg er familiemenneske med stort F
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