
Formanden har ordet  

v. Henriette Gilhøj 

Nu' det jul igen 

Og jeg håber, at alle bruger tiden til at slappe af med deres familier 

og lade batterierne op til en ny softball sæson! 

Det har været et godt år for dansk softball med mange aktiviteter. 

Det var året, hvor der virkelig kom gang i Slowpitch med 8 hold i 

turneringen og jeg ved, der barsles med nye tiltag på den front i 

2018. Vores slowpitch spillere er et vigtigt bidrag til klubbens liv 

og et nyt pust, hvor vi også har gode muligheder for at rekruttere nye spillere. 

I U12 var der gang i mange klubber og den nye kampform gav klubberne mulighed for at stille op 

til kampe og have et tilbud til den aldersgruppe. Barren for at starte et U12 hold op er sænket og når 

der er kunder i butikken, kommer der lettere flere til. 

Flere klubber er gået endnu længere ned og tilbyder regelmæssige træninger til dem i Amerikansk 

Rundbold "klassen", hvad enten de kalder det softball eller Amerikansk Rundbold. Både antallet af 

spillere og spillet i sig selv, gør det let at starte, hvad enten man taler om et hold, som spiller eller 

som træner. 

For første gang nogensinde blev der afholdt et kontinentalmesterskab i U16 drenge softball og 

Danmark var ikke bare med, men stod simpelthen fadder til konceptet. De unge danske drenge kom 

hjem med flot bronzemedalje. Samtidig blev der afholdt EM for U19 drenge og her blev det til en 

fortjent sølvmedalje. 

 

På kontoret og i udvalgene er planlægningen af 2018 i gang. Husk at 

tilmeldingsfristen er onsdag den 3. januar. Der barsles med et nyt 

system til kamprapportering og -stilling. Der planlægges uddannelse 

for pitchere og catchere og allerede den 14. januar, er der mulighed 

for at komme på 1-2-Træner! 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR! 
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