Referat fra Juniormøde – den 12. november 2017
Deltagerliste: Navn
Jan Poulsen
Charlotte Svendsen
Tomas Svendsen
Kevin Stockford
Lisa Tornberg
Tobias
Heidi Brandt
Torben Maegaard
Stine Dalum
Robert Blohm
Jens Brentegani
Lars Nielsen
Daniel Søby
Jens Terkelsen
Christer Marnæs
Niels Kirstein
Paw Marnæs
Tina Jensen
Marianne Ipsen

Klub/udvalg
Lyngby Jokers
Amager Viking
Amager Viking
Amager Viking
Ballerup
Ballerup
Odense Giants
Odense Giants
Odense Giants
Odense Giants
Odense Giants
GSK
GSK
Hørsholm
Egedal Stars
Juniorudvalget
Juniorudvalget
DSoF
DSoF

Afbud fra Stine Dalum, Heidi Brandt og Lene Marnæs.

Program for juniormøde sæson 2017/2018
Dato/tid: 12. november 2017, kl. 13.00
Adresse: Forening og frivillig centeret Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup.
• Velkommen
• Sæson 2017/2018 v. juniorudvalget.
o Indendørs turnering
o Indendørs DM
o Turneringer
o Amerikansk Rundbold
o Juniorture
o Sommer camp
o Clinics
• Indsendte emner (se bilag).
• Uddannelser 2017

o 1-2-Træner
o KLUB kompetencer
• Eventuelt
• Tak for i dag

Paw og Tina bød velkommen og derefter en kort præsentation af deltagerne.
Tina gennemgik kort de strategiske spor.
Turneringerne 2017- kort oprids:
U12:
Juniorudvalget mener det har været en succes. Gruppen er enige i den betragtning.
4 inning pr. kamp i U12. Et ønske om faste kampe for U12 i lighed med U15.
U15:
Juniorudvalget mener det har været en succes – med flere kampe/erfaring. Enighed fra gruppen.
U19:
Positiv turneringsform… Vi skal høre Damerne om de synes det er fint at spille mod U19
Gruppen udtrykte overordnet tilfredshed med strukturen i 2017.
Sæson 2017/2018:
Indendørs 17/18:
Bedt om at få træningstider fra klubberne til træningskampe.
Jens. T. melder lørdag kl. 16.00 Hørsholm – alle juniorer træner – måske allerede kl. 15.
Torsdag 18-19.30 Lyngby
Egedal – 17.15-18.30 – torsdag
Odense: mandag og fredag –– 16.30 – fra februar også om søndagen.
GSK – lørdag 10-12 – og 15-18
Indendørs DM 2018 i marts:
U12 og U15:
Klubberne vender tilbage hvem der kan være vært – og datoer? Gerne først i marts.
Gerne dato både for 2018 og 2019. Svar så hurtigt som muligt.
Turneringsoversigt 2018
Paw gennemgik oversigten.

Husk igen at tale med Damerne om de synes det er en god ide at spille mod U19.
U12: 6 spillere fastholdes, men det diskuteres om der kan være op til 8 spillere – Dette vil Juniorudvalget
prøve af i nogle af de første kampe i sæsonen.
Forslag til andre turneringsformer for U12 – se oplæg – disse kan lægges ind under det eksisterende som
events.
Længden/tiden af kampene blev drøftet? 4 innings – hvilket svarer til ca. 1 time
I den almindelige turnering må Trænerne må gå på banen for at gøre det sjovere for børnene.
Forslag til aldersgrænser – f.eks. U11 – U13 – U16 – U19 – evt. får uddannet/instrueret dommerne til mere
fleksibilitet m.h.t. strikzonen.
Forslag fra Henri omkring afstand – fra 10-12 meter.
Ønske om mere spil på banen på den ene eller anden måde.
Forslag for Niels Kirstein om ændring af afstand til 10,67 som de internationale regler for U13 …. Skal
skrives ind i reglerne.
Vi ændrer ikke battere –
U12 spiller 3 holds turnering som U15 om formiddagen og U15 om eftermiddagen. Spiller de samme
weekends.
Arrangør klub sørger for dommer.
Uofficiel regel for turneringen: – "Brug sund fornuft – spillerne skal have det sjovt" 
Hvor tidligt kan vi starte kampene – kl. 09.00
Kan U12 og U15 spille samtidigt? Evt. med overlap?
Forslag fra GSK – Lars – er drøftet. Har ikke brug for yderligere drøftelser.
Forslag fra Henri – Ballerup Softball Klub –
Meget er drøftet – se ovenfor.
Junior-turen 2018 U13 + U16
Se info – tjek hvor man evt. skal holde det?
Vigtigt at beslutte alderskrav! - Erfaring?
Dato: Formentlig Kr. Himmelfartsferien.
Sommer camp 2018 – 3 dage
Gerne i starten af ferien – og gerne med overnatningsmuligheder og mad
Clinics
Se info.
Evt. bruge landsholdsspillere til undervisning

Træner/lederuddannelser i 2018
1-2-Træner – 14. januar 2018 i Brøndby – 18. marts i Århus og København
Alle U19 landsholdsspillere skal på dette kursus

Klubkompetencer
Næste gang 18. marts
Forslag fra Egedal – Belinda
Er det muligt at gøre noget specielt for pigerne – så de står lidt stærkere – ?
Der var støtte til dette.
Mødet sluttede kl. 16.50.

