Dansk Softball Forbund søger medlemmer
til juniorudvalget som brænder for
børn/unge

Dansk Softball Forbund (DSoF) er midt i en spændende udvikling. I forbundet ønsker vi bl.a. at
invitere flere børn i alderen 6-12 år ind i vores sport, som en del af en større strategiaftale med
Danmarks Idrætsforbund (DIF).
Vi søger derfor frivillige, som ønsker at arbejde med forbundets spændende junior-aktiviteter og
vores rekrutteringsindsats af børn/unge til softball-sporten. Er du fx softball-forælder og lyder
dette, eller dele af dette, som noget for dig, så bliv frivillig i juniorudvalget i Dansk Softball
Forbund.
Udvalgets primære opgaver er








Bidrage til rekruttering af flere børn
Arrangere sommer-camp og juniortur
Arrangere træningssamlinger og kurser for nye junior-spillere
Give input til juniorturneringernes udformning og afvikling
Være sparringspartner for klubberne ift. deres junior-aktiviteter
Tæt samarbejde med bestyrelsen omkring opgaverne
Arrangere aktiviteter, som udvalget selv finder på

Udvalget vil arbejde tæt sammen med bestyrelsen. Typisk vil udvalget mødes 3-4 gange om året
enten fysisk eller pr. telefon/Skype. Derudover vil medlemmerne udføre de aftalte praktiske
opgaver mellem møderne.
DSOF tilbyder
●

At gøre en forskel – ved glæde mange børn med sjove aktiviteter og oplevelser
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●

At præge børne-/unge-arbejdet i Dansk Softball Forbund

●

At fremme softballs synlighed i Danmark over for børne-/unge-segmentet

●

At blive en del af et fællesskab med en uformel, humoristisk og hyggelig omgangsform

For mere information om arbejdet i udvalget eller meld dig til udvalget
Kontakt venligst Forbundsformand, Henriette Gilhøj på 2092 7309 eller formand@softball.dk.
Om Dansk Softball Forbund
Dansk Softball Forbund blev stiftet i 1978 og er en moderne og velfungerende idrætsorganisation
med en række udvalg, der varetager såvel bredde- som eliteinteresser for både juniorer og
seniorer. Dansk Softball Forbund, der har hovedsæde i Brøndby, organiserer i dag ca. 1.000
medlemmer, som dyrker softball i 15 klubber rundt om i Danmark.
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