
 
 
 

 Juniors on the run 

19.05 – 24.05 - 2020  
     Prag, Tjekkiet 

 
 
Kære Juniorer 
 
Hermed inviteres i til Dansk Softball Forbunds juniortur 2020. 
Vi fylder en bus med junior softball spillere fra alle klubber og kører til Tjekkiet.  
Her besøger vi klubben SK Joudrs i Prag, hvor vi låner deres hal til at sove i. Vi træner softball hele 
dagen og hygger om aftenen. Du får med garanti spillet en masse softball og møder spillere fra de 
andre klubber. Vi får også mulighed for at spille kampe mod spillere fra andre lande.  

 
Tilmeldingsfrist: d. 01. marts 2020 
 
NB! Der skal være 1 voksen fra hver klub med for 
hver 6 deltagere, der tilmeldes. Dvs. bliver der 
f.eks. meldt 3 spillere til fra en klub, skal der være 
min. én voksen med fra denne klub, som har 
ansvaret for disse spillere. 

Inden turen vil der være en træningssamling for alle 
tilmeldte spillere, og i samme forbindelse afholdes et 
leder-/forældremøde for alle de deltagende 
forældre, den koordinerende leder,  samt trænere.  
Træningssamlingen og leder-/forældremødet for 
deltagere foregår søndag den 10. maj 2020 hos 
XX. (endelig tid og adresse meldes ud til de 
tilmeldte deltagere).  
OBS! Der er mødepligt til dette formøde, da der 
bliver kigget på deltagerne i forhold til 
holdsammensætning, samt information til 
forældrene om formålet med turen og de sidste 
praktiske oplysninger. 
 

 

Tilmelding og betaling  
Dette foregår gennem din klub, så spørg din træner eller holdleder. De indsamler 
deltagerinformationerne for spillere (navn, adresse, fødselsdato, softballerfaring, T-shirt str., 
forældreinfo – e-mail og telefonnummer) og medrejsende forældre (kontaktinfo, CPR-
nummer og T-shirt str.). 

Klubberne skal indsende deres samlede deltagerliste til info@softball.dk og foretage den 
samlede indbetaling til forbundet senest d. 01. marts 2020. (DSoF’s bankinfo: Reg.nr. 3113, 
Kontonr. 3113016655) 

Kontakt sekretariatet på info@softball.dk  ved spørgsmål vedr. tilmelding/betaling. 

PS: Alle personoplysninger bruges før og under turen, hvorefter de vil blive slettet. 

Hvem: Juniorer 
Aldersgrænse 10-17 år. 
Skal kunne klare sig selv! 
Minimumserfaring: 1 år 

 
Hvornår: d. 19. maj - 24. maj 2020 
(Kristi himmelfartsferien)  
Afgang fra hovedstadsområdet        
tirsdag d. 19. maj kl. 18:00 
Hjemkomst søndag d. 24. maj ved 
middagstid, ca. kl. 12:00 
 
Hvor: Prag, Tjekkiet 
 
Pris: kr. 2.000,00 kr. pr. deltager 
 
Head coaches: Izzy (Israel Nukunuku) 
 
Turleder: Anne-Mette Lykkegaard 
Mobil: 61 60 69 44 (Odense Giants) 


