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U19 spillere i dansk softball tager 1-2-træner kurset  
 

Det drejer sig kort og godt om Dansk Softballs fremtid! Det er sådan, at vi modtager 

en del penge fra tipsmidlerne til at drive forbundet for. For at vi forsat kan få del i 

tipsmidlerne, og dermed have adgang til sekretariats hjælp og udviklingskonsulent og 

meget mere - herunder støtte til vores landshold, er det et krav at vi bliver flere 

medlemmer. 

  

Når vi spørger klubberne, hvilken udfordringer de har i den anledning er der to 

primære ting: 1. manglende træner og 2. manglende frivillige. 

  

Det forsøger vi så at hjælpe med og helt konkret omkring de manglende trænere, så 

hænger tjansen i mange klubber på få hænder og af forskellige årsager, har vi ingen 

eller ringe tradition i softball for at bruge unge som hjælpetrænere. Vores U19 

landsholdsspillere er nogle af vores dedikerede medlemmer og ved at klæde dem på 

til hjælpetrænertjansen gennem dette kursus, er det vores håb, at flere kommer til at 

hjælpe til ude i klubberne og flere på den lange bane måske fatter interesse for 

trænergerningen og forhåbentlig få skabt en tradition for hjælpetrænere. 

  

OFTE HØRT 

 

Skal de så være trænere? Vi tvinger ingen, vi men håber dog at klubberne og de 

unge kan finde sammen og at nogle af dem bliver det. 

 

Børn kan ikke træne børn! 

Nogle vil være i stand til selv at have ansvaret for en gruppe, andre er klar til at være 

en hjælpende hånd. Det kommer an på personen og deres alder -det er trods alt en 

bred aldersgruppe vi taler om. Men det er helt normalt i andre sportsgrene i Danmark, 

at de unge hjælper til med at træne de mindste allerede fra 13/14-års alderen. Vi tror 

ikke, at softballspillere er anderledes på den kant. 

 

De har så meget andet og så skal de også tage et kursus? Det er kun 2x4 timer 

(typisk samme dag) og når man sammenholder det med den støtte, DSOF typisk 

giver til vores landshold (til et EM typisk 30.000 per hold eller knap 2000 per spiller), 

er det en beskeden indsats vi beder om. Mange andre idrætter har 100% 

egenbetaling. 
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Hvad med seniorlandsholdene, hvorfor skal de ikke tage kurset? Vi mener ikke, 

at netop det kursus er det rette for vores voksne spillere, der er et andet sted i livet. 

De skal i stedet hjælpe til på andre måder fx som specialtrænere for de yngre og ved 

forskellige arrangementer. 

 

Man kan ikke tvinge de unge til noget! 

Der er mange ting, man skal som ikke kun er lystbetonet og der er sikkert også nogle, 

der har det lettere med den ekstra fysiske træning end andre.  Det er i vores 

allesammens interesse, at vi bliver flere spillere og trænere, så hvis ikke andet, må 

det betragtes som "en for holdet" 

 

WHAT'S IN IT FOR ME? 

• Man lærer en del om sig selv og sit spil, når man træner andre, så på den 

måde kan man udvikle sine egen spilkompetencer. 

• Når man har gennemført 1-2-Træner kan man få en højere timeløn, hvis man 

er instruktør for forbundet ved fx skolestævner 

• Når man har gennemført 1-2-Træner er man kvalificeret som hjælpetræner på 

"Juniors-on-the-Run" 

• Det er en kvalifikation, man kan påføre sit CV, når man skal søge fx 

studenterjob eller lignende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se her hvornår næste kursusmulighed finder sted.  
 
Venlig hilsen 
 
DSoF's bestyrelse

Og hvis man nu ikke gider? 

Så får man intet tilskud fra forbundet til sine 

landsholdsaktiviteter. 

 

Vi glæder os over, at mange U19 spillere har 

engageret sig som hjælpetrænere i deres klubber, 

været dommere ved skolestævner, været 

hjælpetrænere på forbundets sommercamp og 

juniorturen. 

http://www.softball.dk/uddannelse/traeneruddannelse/1-2-traener/

