DSoF – DM-tilmelding 2019

Tilmelding til Dame, Herre, Slowpitch og Junior DM – 2019
Så er det tid til DM 2019 tilmeldingerne for Damer, Herrer, Slowpitch, Juniorer og U19.
I henhold til Turneringsreglementets (TR) Kapitel 3, § 10, stk.2,
er sidste frist for tilmelding til DM 2019 fastsat til:

Søndag den 6. januar 2019
Der er i princippet ”fri” tilmelding til de ønskede divisioner, men holdene skal være forberedt på at der kan ske
sammenlægninger/ omlægninger af divisioner afhængigt af de indkomne tilmeldinger.
Skulle det blive nødvendigt med sådanne sammenlægninger/ omlægninger vil evt. involverede klubber blive kontaktet, inden
det endelige program bliver fastlagt.
Der skal lyde en opfordring til, at man bruger december måned til at tale med andre klubber, såfremt man ikke har nok
spillere til et helt hold, således at to eller flere klubber sammen kan tilmelde et hold. Ønsker to eller flere klubber således at
stille et fælles hold, skal der vælges én klub, som er ansvarlig for Fællesholdet. Den ansvarlige klub skal stå for tilmelding,
økonomi, kommunikation m.m. med DSoF på vegne af Fællesholdet.

Specielt vedrørende U19, U15 og U12

I alle aldersgrupper bliver der lagt faste kampdage. Det vil i år også være muligt at angive, om man
1. Ønsker at spille hverdagskampe
2. Kan spille kampe i perioden, hvor herre VM afvikles i Prag
De ekstra weekend-dage, der frigøres ved hverdagskampe bruges til at afvikle kampe “over bæltet” samt at give mulighed for
plads til eventuelle hold, der opstår i løbet af sæsonen.
For disse tre rækker gælder det, at der ikke skal tegnes licenser på spillerne.

Minor League

Minor Leauge er et tilbud til spillere under 10 år eller nye spillere (og det beror alene på et trænerskøn). Der vil blive lavet
nogle arrangementer i løbet af året –i forbindelse med andre kampe—hvor der spiller Minor League. Der vil være et oplæg til
regler fra sæsonstart, men disse må forventes tilpasset i løbet af året efterhånden som erfaringerne indløber.

Specielt gældende damer

For damerne vil der snarest blive udsendt et særskilt oplæg omkring turneringen som kom på bordet til Evalueringsmødet.
Det har specielt relevans for nye/nyere hold eller hold, der overvejer at tilmelde sig ”halv turnering”.

Specielt vedrørende Slowpitch

På evalueringsmødet den 28. oktober, blev følgende besluttet ift. turneringen:
● At prøve lørdage med 3-kampsstævner ift. kampe med Odense.
● At fastholde fredagskampe i Københavnsområdet
● Placering af datoer for 4 stævnedage for Slowpitch Pro i turneringsprogrammet (som ikke rammer sammen med
juniorkampe og andre Slowpitch kampe, så flere folk kan være med). Tilmeldingen til disse stævner skal være
løbende fra stævne til stævne.
Der skal altså ikke tilmeldes hold til Slowpitch Pro på nuværende tidspunkt.
Der skal ikke betales for licenser til spillere, der udelukkende spiller Slowpitch. DSOF anmoder dog om, at spillerne registreres
med fødselsår, da vi skal redegøre for antallet af spillere over 30 år til DIF.
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Licenser

Bemærk! I følge TR – kap.7, § 35, stk. 2 er deadline for fritstilling fra en klub i år søndag den 23. december, såfremt man
ønsker at spille fra sæsonstart i 2019 og undgå evt. problemer i forhold til karenstiden.

Aldersgrupper

Bemærk, at spillere, der ikke opfylder alderskravene for den række/division, der spilles i, skal have en dispensation. Der er
udarbejdet en formular, der er vedlagt tilmeldingspakken, som skal udfyldes per spiller.

Spillere der får dispensation skal spille med det sikkerhedsudstyr, der hører til i deres normale aldersgruppe, når
der “spilles op i alder” og det udstyr, der hører til i gruppen, når der “spilles ned i alder”.
Licensregistrering

Vedlagt følger det nødvendige regneark, hvorpå tilmeldingen elektronisk skal ske. Bemærk at udtrækket er fra 1
december, hvorfor der kan være kommet efterfølgende fritstillinger (helt frem til jul - de vil så fremgå af listen på
softball.dk, hvor de vil være anført under klub ”Fritstillet”.
Bemærk
●
●
●
●

For spillere, der allerede er registreret, kan I markere gentegning ved at sætte kryds (X) i den grønne kolonne ud for
deres navn.
Hvis I har nye spillere tilføjer I deres data nederst og sætter kryds
Hvis I har aftaler med Fritstillede spillere kan I rette klubnavnet og sætte kryds
Spillere, der helt ønskes slettet, fordi de ikke har spillet for jer i 2018 eller tidligere, kan fjernes fra listen. Spiller fra
2018, der er udmeldt skal ikke slettes, da de er omfattet af fritstillingsreglerne.

Tilmeldingsgebyrer

Tilmeldingsgebyrer til DM 2019 er af Repræsentantskabet fastsat som følgende:
Damer, Herrer - 2. og 3. Division
Herrer - 1. Division
Slowpitch
Juniorer – U19 + U15 pr. hold
Juniorer – U12 pr. hold
Licens – ifølge m. Holdtilmelding dog minimum
12
Licens – ifølge m. eftertilmelding

kr. 4.500,kr. 6.500, kr. 1.500,kr. 3.000,kr. 1.750,kr. 50, - /spiller

Betales ved DM tilmelding, senest d. 6. januar
Betales ved DM tilmelding, senest d. 6. januar
Betales ved DM tilmelding, senest d. 6. januar
Betales ved DM tilmelding, senest d. 6. januar
Betales ved DM tilmelding, senest d. 6. januar
Betales ved DM tilmelding, senest d. 6. januar

kr. 70,- /spiller

Afregnes ved årets afslutning

Betalingen for tilmelding og licenser skal foretages, i forbindelse med DM-tilmeldingen, til Forbundets Bankkonto: Reg.nr.
3113 konto nr.: 3113 016655. – med tydelig angivelse af betalingens formål.
En forudsætning for at kunne opfylde klubbernes ønske om en tidligere færdiggørelse af årets DM-program, er at
tilmeldingerne kommer ind til tiden, i den rigtige form og til de rigtige personer.
Tilmeldingsregnearket SKAL indsendes på mail til alle 3 følgende personer:
Kasserer: Guller Eriksen, e-mail: guller.eriksen@softball.dk
Turneringsudvalget: TUDV@softball.dk
Sekretariatet: info@softball.dk
Kun dokumenter indsendt til disse adresser, kan forventes at blive taget i betragtning.
Eventuelt afklarende spørgsmål sendes til TUDV@softball.dk
Med venlig hilsen
Guller Eriksen og Jens Terkelsen
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Tilmelding til Dame, Herre, Slowpitch, Junior og U19 DM – 2019
Bestyrelsesinformation
Klubnavn
Tlf. / e-mail
Klubadresse
Tlf. / e-mail
Formand
Tlf. / e-mail
Kasserer
Tlf. / e-mail
Klubbens Bankkonto
Dommerkoordinator
Tlf. / e-mail

Vil spille
hverdags
kampe

Kan
spille
under
herre
VM

Holdtilmelding

Kontaktperson

3)

E-mail

Tlf.nr.

Dame - 1. division
Dame - 1. div., deltid
Træningsdage
Herre - 1. division
Træningsdage
Herre - 2. division
Træningsdage
Slowpitch
Træningsdage
Junior U19 mix
Træningsdage
Junior U15 mix
Træningsdage
Junior U12 mix
Træningsdage
1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

Minor League
(begynder/U10)

2)

1. Angiv, hvornår I kan spille hverdagskampe på jeres egen bane
2. Dette er ikke en tilmelding til en turnering, men blot en angivelse om klubben regner med at stille med et
minor league hold i sæson 2019.
3. Dette er ikke en tilmelding til en turnering, men blot en angivelse om klubben regner med at stille med et
minor league hold i sæson 2019.
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