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Dagsorden for repræsentantskabsmødet 2018 
 
1) Valg af dirigent. – Bestyrelsen foreslår Lis Castro. 
 
2) Forbundsbestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger. 

a) Bestyrelsens Årsberetning 2017.  
b) Årsberetninger fra DSoF’s udvalg 2017. 

 
3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. (Regnskabet vedlagt som 

del af Årsrapport 2017) - Placeret i Årsrapport 2017, Bilag 2.  
Samt gennemgang af Budget for det kommende år 
 

4) Fastsættelse af klubkontingenter samt holdtilmeldingsgebyrer for den følgende kommende 
sæson. 
Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter og gebyrer: 
 
a) Kontingenter for klubber: pr. klubmedlem kr. 20,- dog minimum kr. 200,- pr. klub. 
b) Gebyrer:  

U12   1.750,00       
U12 *   1.250,00       
U15   3.000,00       
U19   3.000,00 
Damer 1.div  4.500,00       
Damer 1/2 hold 2.500,00       
Herrer 1. div  6.500,00       
Herrer 2. div  4.500,00       
Slowpitch  1.500,00       
   
* for nr. 2 hold ved tilmelding af 2 hold 
          

5) Behandling af indkomne forslag. 
 

a) Århus Baseball Softball Klub forslag til ændring i Turneringsreglement § 39, stk. 3, v. Philip 

Spielmann Nielsen 

b) Juniorudvalgets forslag til ændring i Turneringsreglementet § 24, stk. 1, v. Paw M. Marnæs 

c) Bestyrelsens forslag til ændring i Love og bestyrelsessammensætning v. Henriette Gilhøj 

 

6) Valg af bestyrelse og 1 suppleant. 
 

a) Formand for 2 år. Henriette Gilhøj er først på valg 2019 

b) Næstformand for 2 år. Mette Nissen Jakobsen er på valg i 2018 – er villig til genvalg 

c) Kasserer for 2 år. Guller Eriksen genopstiller ikke 

d) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Paw Marnæs er først på valg 2019 

e) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Jens Terkelsen er først på valg 2019 

f) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Belinda Borup er først på valg 2019 

g) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Camilla Hansen er først på valg 2019 

h) Valg af en suppleant for 1 år. Rod Moore periode udløber – er villig til genvalg 
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7) Valg af Amatør- og Ordensudvalg  

De juridisk kyndige: 
a) Birka Wendy Nielsen – ikke på valg (valgt for tre år i 2017) 
b) Caroline Smith – ikke på valg (valgt for tre år i 2017) 
c) Mette Melgaard – ikke på valg (valgt for tre år i 2017) 
d) Nicholas Symes – ikke på valg (valgt for tre år i 2017) 

De softball kyndige: 
a) Jonas Balck Kristensen (Giants) - ikke på valg (valgt for to år i 2017) 
b) Martin (KIK/Hur) - ikke på valg (valgt for to år i 2017) 

 

8) Valg af revisor 
 
9)  Eventuelt. 

a) Status og aktiviteter i 2018 på vores tre indsatsområder v/tovholderne 
b) Inspiration ude fra 
c) Baseball og softball i Danmark – en fremtid sammen? 
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Årsberetning fra Bestyrelsen i Dansk Softball Forbund 2017 
 

 
Formandens Beretning 
 
Nedenstående er en udvidet udgave af Bestyrelsens beretning til årsregnskabet. 
 
Vores Udviklingsprojekt omkring Amerikansk Rundbold ruller stadig, og vi ser nu effekten. I 2016 
øgede vi antallet af medlemmer i aldersgruppen med 15 og i 2017 forventes en øgning med 10, 
hvilket svarer til en vækst på 14 hhv. 9%.  
Vores andet juniorarbejdet har tilpasset sig, og der spilles nu på en mindre bane og med færre 
spillere på banen ad gangen i vores U12 gruppe. Det giver mere spil og mindre ventetid og har 
resulteret i, at flere klubber stiller hold i denne gruppe. 
Der blev afholdt fem Amerikansk Rundbold skolestævner fordelt over hele landet, og de deltagende 
skoler har haft en instruktør ude til idrætstimer inden stævnet.  
Flere af klubber har meldt tilbage omkring børn, der er startet hos dem efter stævnerne. Derudover 
har forbundet været tilstedet på Dansk Skoleidræts forårsfestival i Kreds Nordsjælland og Kreds 
Københavns Omegn. Denne tilstedeværelse giver god eksponering hos både elever og lærere.  
I efteråret 2017 er der kørt et forløb på Professionshøjskolen Metropols lærerseminarium, som har 
indarbejdet AR undervisningshæftet i deres boldbasis forløb. Amerikansk Rundbold projektet 
forsætter 2018 med. 
Vores slowpitch turnering havde rekord tilmelding med otte hold til den løbende udendørsturnering. 
Det er en vækst på tre hold. Der blev i 2017, ud over den løbende turnering afholdt både indendørs 
og udendørs DM stævne. Spillerne er forsat en blanding af forældre og tidligere spillere, der hygger 
sig – nogle mere kompetitivt end andre, sammen med vennerne. Der forsat fokus på det sociale og 
efter mange kampe sidder holdene sammen omkring grillen til en god afslutning på dagen. 
 
I 2017 kom der yderligere to nye klubber til. Den ene i Vejle og den anden i Egedal. I Vejle fokuseres 
på Amerikansk Rundbold og Slowpitch, og der har været afholdt et par succesfulde åbent hus 
arrangementer. Klubben er end del af den flerstrengede Hover Idrætsforening, og vi er spændt på, 
om denne tilknytning kan give klubben et forspring i forhold til at starte fra bunden med alt. I den 
anden ny klub, Egedal Stars, er der også fokus på juniorsoftball og Slowpitch. Egedal har især godt 
fat i de unge piger så det bliver spændende at se udviklingen der. 
 
For eliten lagde herrerne ud med VM i Whitehorse, Canada. Danmark endte på en 12. plads ud af 
de 16. deltagende hold. De danske herrer rangerer i dag på en 11. plads på den officielle 
verdensrangliste. 
U19 drengene deltog ved EM i Prag i juli og efter et spændende opgør mod Israel i semifinalen, 
var de igen klar til finalen mod Tjekkiet. Tjekkiet var dog overlegen, og drengene kunne igen rejse 
hjem med en sølvmedalje om halsen. 
På drengesiden blev der skrevet historie, da der, på dansk initiativ, blev afholdt EM for U16 drenge 
i EM i parallel med U19 i Prag i juli. Det er første gang, der blev afholdt et interkontinentalt 
mesterskabsstævne i drengesoftball. Fire lande havde kastet sig ud i det projekt inklusiv naturligvis 
Danmark. Drengene endte som 2’er efter grundspillet, men måtte se sig knebent besejret af Israel i 
semifinalen. De rejste dog stolte og tilfredse hjem med en bronzemedalje. 
Damerne deltog ved EM i Bollate; en turnering med 23 deltagende hold. Danmark endte på en 20. 
plads og faldt således noget tilbage i forhold til sidste gang. 
 
I den hjemlige turnering vandt Hurricanes herrernes række, mens Vikings tog guldet hos damerne. 
I slowpitch løb GSK Weathercocks med guldet for 7. gang i træk. Hos U15 vandt Bulls og U12 blev 
vundet af Giants. 
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Der har i 2017 været lagt meget tid og mange kræfter i de nye strategiske aftaler med DIF, som 
danner basis for vores fremtidige økonomi. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke de 
mange frivillige, der har bidraget med input og arbejdskraft til denne proces. Dansk Softball 
Forbund har fået godkendt fire strategiske underaftaler. 
1. Medlemsvækst. Her arbejdes med to forskellige indsatsområder 
a. Vækst i gruppen 0-12 som bliver en forlængelse og udvidelse af Amerikansk 
Rundbold projektet 
b. Vækst i gruppen 30+ som drejer sig om at aktivere forældre og fastholde ældre 
spillere i sporten 
2. Klubudvikling. Her arbejdes der med, hvordan får vi stærkere klubber. 
3. Udvikling af Pitchere og Catchere under 21. Gode pitchere og catchere er et kardinalpunkt 
for at spille softball og for at klare sig internationalt. Her søsættes en helt ny og 
gennemarbejdet struktur for dette arbejde med udgangspunkt i vores lokalekapaciteter på 
området og krydret med international inspiration. 
4. International indflydelse. Her arbejdes med forsat at indflydelse og repræsentation i 
europæisk softball. 
Desværre er vores tilskud fra DIF blevet reduceret kraftigt i processen, og det vil have indflydelse 
på vores aktiviteter i de kommende år. 
 
Årets regnskab er i balance. I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten, 
er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af 
årsrapporten. 
 
 
Henriette Gilhøj 
Formand 
 
_________________________________________________________________________________ 
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Årsberetninger fra Dansk Softball Forbunds udvalg 2017: 
 

Årsberetning for Kommunikationsudvalget 2017/18 
 
Året 2017 var året hvor de strategiske spor (i daglig tale kalder vi dem vores indsatsområder) virkelig 
gjorde sit indtag på hele bestyrelsen og diverse udvalgs tid.  
 
Det har betydet at vi har kørt på "low key" i udvalget. 
 
Men i 2018 vil vi være tilbage, vi vil sørge for, at alle de, der ønsker det, kan følge med i Softball året. 
Det gælder både de hjemlige turneringer og de udenlandske samt selvfølgelig alt hvad der dertil hører 
til af clinics, udenlandsbesøg og andet vi finder interessant og selvfølgelig relevant. 
 
Vi modtager gerne input på mailen fra alle der føler de har noget på hjertet de ønsker at få delt. 
 
På Kommunikationsudvalgets vegne  
 
Camilla Hansen 
_________________________________________________________________________________ 
 

 

Årsberetning for Juniorudvalget 2017 
 
Året 2017 har været et udfordrende år, hvor vi allerede fra starten af året begynde at tænke i nye 
turneringsformer for både U12 og U15, samt hvilke Clinics skulle der tilbydes i 2017. 
 
Igen i år blev der gennemført Clinics for både store og små pitcher. Vi fik igen besøg af Rick Pauly, 
som delte ud af sin store viden til både store og små, fra både øst og vest for Storebælt. På en enkelt 
søndag fik i alt 35 pitchere og catchere deres viden og tekniker finjusteret og pudset af. I forlængelse 
af dette arrangement afholdt vi også en teoretisk trænersamling, hvor alle de trænerer der havde lyst, 
fik mulighed for at få nogle tips til at udvikle deres pitchere. Dette har vi så efter følgende fuldt op med 
Clinics hen over sommeren, hvor Niels Kirstein har været rundt i landet og køre nogle Clinics for både 
pitchere og trænere (stor tak til Niels for at udføre denne opgave).    
 

  
 
Juniorturen for U12 – U16 spillerne gik igen i år til Jouders i Prag, som igen i år blev afsluttet med en 
turnering for både U13 og U16 spillere, hvor der var deltagelse fra både Israel, Kroatien og 
selvfølgelig lokale spillere. I år var ”Juniors on the run” en rigtig stor succes vi kunne sende i alt 81 
deltagere afsted til Prag. Selve træningslejren blev dog i år udfordret lidt på pladsen grundet, at der 
på samme som vi var der, også var besøg af det New Zealandske U16 landshold som lagde beslag 
på en stor del af den skole vi var på, samt på træningsanlægget, men det lykkedes på tros af 
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udfordringerne at give vores unge mennesker en rigtig dejlig tur. En stor tak skal lyde til Lisa og 
Tobias Guldager, Kevin Stockford og alle de andre trænere og forældre, der var med på turen og som 
gjorde et stort stykke arbejde for at det hele lykkedes. 
 
Årets junior turnering har været præget af, at vi har ændret både på måden turneringen afvikles på fra 
som tidligere heldagstævner til i dag 3 holdturneringer på fastlagte dage. For U15 turneringen er der 
ikke længere tilmelding til en kampdag, dan er fastlagt af turneringsudvalget, således at det giver 
både trænere, forældre og spillere mulighed for at planlægge deres kampkalender for hele sæsonen. 
 
I U12 turneringen har vi ændret i spillerantal og ”fjerne” outfielden ved at gøre banen mindre. Denne 
ændring er lavet ud fra de erfaringer, der er fra andre boldsportsgren, hvor mindre baner har givet 
mere boldkontakt, bedre teknik, samt højere motivation og derved også bedre spillere, som er mere 
motiveret til at forsætte i den givende Sportsgren. Vi kan allerede ved året slutning, sige at disse 
ændringer har været en succes, vi er gået fra ca. 2 til 3 U12 hold til 6 U12-hold i turneringen og flere 
er på trapperne. 
 
U19 turneringen ser også ud til at være komme godt fra land, her har vi haft lidt udfordringer med at få 
puslespillet til at komme til at gå op, men det ser ud til at være lykkes og vi er fortrøstningsfulde at det 
er en turnering der er kommet for at blive, da det kan give både Dameholdene og U19 spillerne 
værdifulde erfaringer til deres fremtidige udvikling.  
 

  
 
Juniorudvalget er spændt på, hvorledes fremtiden kommer til at se ud i forhold til den nye strategiplan 
for Dansk Softball Forbund og hvilke udfordringer denne vil give. 
 
På Juniorudvalgets vegne. 
 
 
Paw M. Marnæs 
 
 ________________________________________________________________________________ 
 
      

Årsberetning for Dommerudvalget 2017 
 
Vi fik i år endnu en Dansk ESF dommer og formentligt den yngste ESF dommer nogensinde i 
Sebastian Hallstein fra Amager. Stort tillykke herfra. 
 
Sebastian fik så sammen med Jonas Balck efterfølgende invitation til at dømme i den årlige Zeist 
turnering hvor Hurricanes deltog. 
 
Gennem sæsonen blev det desværre ikke så mange kampe vi fik dømt sammen, da vi stadig er en 
lille gruppe.  
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Det blev kun til enkelte dommerkurser i år, men der allerede planlagt flere til 2018 sæsonen. 
Internationalt var kun Jonas og undertegnede ude og dømme i år. Jonas Balck Kristensen dømte 
damernes B cup og U16/U19 for herrer. Undertegnede dømte herrernes Super Cup hvor jeg nærmest 
er blevet fast inventar. Jesper Arnø måtte desværre melde fra grundet familieforøgelse. Tillykke til 
Jesper. Håber vi ser dig tilbage på banen igen. 
 

 
 
Slutspillet i 2017 blev dømt af dommere fra dommerklubben – med hjælp fra 1 Holland dommer.  
Derudover var det nødvendigt at trække på alle hold med primært at stille med basedommere for at 
kunne afvikle kampene med 3 dommere. Det er desværre de vilkår vi må leve med i en lille sport som 
vores. 
 
Slutteligt vil jeg gerne takke alle der har gjort en indsats som dommer i 2017.  
 
Jens ”Busser” Jakobsen Danish UIC 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

Årsberetning for Turneringskoordinatoren 2017  
Udvalget har intet at berette 
_________________________________________________________________________________ 
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Årsberetning for Eliteudvalget 2017 
 
Herrer: 
u.16. 
Træner: Niels Kirstein 
 
Turneringer: 
EM i Prag, Tjekkiet (nr. 3) 
 
Kommentarer: 
Første turnering nogensinde for vores yngste landshold.  Med et ungt hold med et par afbud, 
kæmpede drengene sig til bronzemedaljer. Med 2 sejre over Israel i indledende runde, var det en lille 
smule skuffende ikke at hive sølvet hjem.  Men rigtig godt for fremtiden, at de yngste nu er i gang. 
 
u.19.   
Træner: Gilles Fournier  
Turneringer: 
EM I Prag, Tjekkiet (nr. 2) 
Andet: 
Baltic Cup, Skövde, Sverige 
Kommentarer: 
Igen en sølvmedalje.  Holdet spillede et par tætte kampe mod Tjekkerne, men tabte også sort et par 
gange.  Vores tjekkiske rivaler har gennem flere år satset stort på deres u19 hold og har desuden et 
væsentligt større spillermateriale.  Det kan derfor synes svært at hale ind på dem.   
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Senior. 
Træner: Israel Nukunuku 
Turneringer: 
VM i Whitehorse, Canada (nr. 12) 
Andet: 
DK-CZ Fastpitch Challenge, Hørsholm 
Kommentarer: 
En lidt skuffende slutplacering ved VM, selvom slutspillet var inden for rækkevidde.  Desværre en del 
knebne nederlag, bl.a. til de hårdt satsende tjekker.  Holdet er nu i gang med forberedelserne til et 
meget spændende VM i Tjekkiet i 2019. 
 
Damer: 
u.19 
Træner: Charlotte Tersbøl og Trine Tersbøl Hillhouse 
Andet:  
Baltic Cup, Skövde, Sverige 
 
Kommentar: 
Lidt af et mellem år med begrænset turneringsaktivitet.  Holdet til EM 2018 skulle findes 
 
Seniorer. 
Træner: Israel Nukunuku 
 
Turneringer: 
EM i Bollate, Italien (nr. 20) 
Andet: 
Baltic Cup, Skövde, Sverige. 
 
Kommentarer. 
Desværre lidt af en placeringsmæssig rutsjetur ved EM.  Nogle store nederlag først i turneringen 
sendte os ned i rækkerne, og selv nogle sikre sejre i den sidste runde kunne ikke give mere end en 
20. plads.  Største opmuntring var nok Junlie Monberg, som bælev hele EM’s bedste batter! 
   
Alt i alt en godkendt sæson for landsholdene, hvor de sportslige resultater var gode, men hvor vi til 
gengæld må konstatere, at vi mangler et nøk eller to i de afgørende kampe.  Alle hold er klar til en ny 
spændende sæson, med VM for u19, herrer i Canada og EM for u19, damer i Italien og for herrerne i 
Tjekkiet.   
 
_________________________________________________________________________________ 

Årsberetning for Amatør- og Ordensudvalget 2017 
 
I 2017 har Appeludvalget kun fået forelagt én sag.  
Sagen udsprang af en protest fra en part, der ved en afsluttende kamp (før slutkampen), påstod det 
sidste pitch ugyldigt, under henvisning til OFFICIAL RULES OF SOFTBALL.  
Ved modtagelse af sagen anså Appeludvalget sig kompetent til at behandle sagen og konstaterede 
også, at klagen var modtaget rettidigt, jf. DSoF’s Love.  
Appeludvalget gav den protesterede part medhold i, at pitchet var ugyldigt, og at den protesterende 
part havde været berettiget til at lade batteren batte om, med den samme tælling, som batteren havde 
før pitchet.  
På den baggrund afgjorde Appeludvalget sagen således, at den afsluttende kamp skulle afsluttes 
forud for slutkampen med den samme tælling, som batteren havde før det ugyldige pitch. 
 
_________________________________________________________________________________ 
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Indkomne forslag til ændring af DSoF Love og Turneringsreglement 
 
 
 
 
Forslagsstiller: Århus Baseball Softball Klub 
Kontaktdata for evt. dialog med Lovudvalg: Philip Spielmann Nielsen 
Vedrørende: Turneringsreglement § 39, stk. 3 
Type:  Ændring af eksisterende 
 
Nuværende tekst: 
Stk. 2  En klub, der uden gyldig grund udebliver fra en ansat turneringskamp, kan, efter beslutning af 
Forbundets bestyrelse, pålægges at holde den anden part skadesløs for alle omkostninger i 
forbindelse med den spillede kamp, herunder også dommerudgifter.  
 
Forslået ny tekst: 
Stk. 2  En klub, der uden gyldig grund udebliver fra en ansat turneringskamp eller aflyser senere 
end 24 timer før kampstart (34 timer for en klub der befinder sig i en anden landsdel), kan, efter 
beslutning af Forbundets bestyrelse, pålægges at holde den anden part skadesløs for alle 
omkostninger i forbindelse med den spillede kamp, herunder også dommerudgifter. 
Opnår de to klubber ikke enighed om godtgørelse kan Forbundet indgå i tvisten og agere sagkyndig 
opmand 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Forslagsstiller:  Juniorudvalget efter beslutning taget på Juniormøde d. 12-11-2017 efter forslag 

fra Vandels. 
Kontaktdata for evt. dialog med Lovudvalg: Paw M. Marnæs 
Vedrørende:  Turneringsreglementet § 24, stk. 1 
Type:   Ændring af eksisterende. 
   
Nuværende tekst – hvis nogen: 
§24 Stk.1 U12:  Denne række spiller med en pitcherafstand på 12,19 m. 
 
Forslået ændres til: 
§24 Stk. 1 U12: Denne række spiller med en pitcherafstand på 10,67 m. jf. ESF regler 
 

 

_________________________________________________________________________________ 
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Forslagsstiller:  Forbundsbestyrelsen 
Kontaktdata for evt. dialog med Lovudvalg: Formanden 
Vedrørende:  Love og bestyrelsens sammensætning: §5, §10, §12, §13 
Type:   Ændring af eksisterende tekst 

Nuværende tekst:  

I DSOF’ love refereres til en kasserer.  

Som en del af den udvikling der er inden for administration og krav til økonomisk overblik, ønsker 
bestyrelsen at ændre positionen fra ”Kasserer” til ”Økonomiansvarlig” og dermed muligheden for at 
skille den udførende rolle og den ansvarlige rolle fra hinanden. 

Forslået ny tekst:  

Gennemgående ændring af DSOF’ love fra ”kasserer” til ”Økonomiansvarlig” 

 

Såfremt dette vedtages ændres dagsordenens pkt. 6. efterfølgende til:   

Valg af bestyrelse og 1 suppleant. 
a) Formand for 2 år. Henriette Gilhøj er først på valg i 2019 
b) Næstformand for 2 år. Mette Nissen Jakobsen er på valg i 2018 – er villig til genvalg 
c) Økonomiansvarlig for 2 år. Guller Eriksen genopstiller ikke 
d) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Paw Marnæs er først på valg 2019 
e) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Jens Terkelsen er først på valg 2019 
 f) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Belinda Borup er først på valg 2019 
g) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Camilla Hansen er først på valg 2019 
h) Valg af en suppleant for 1 år. Rod Moore periode udløber – er villig til genvalg 
  

 
 
 



Bilag 1 – DSoF budget 2018

Indtægter
100 9000 Tilskud DIF -880.000
130 9005 Tilskud Kulturstyrelsen -10.000
200 9560 Bøder
300 9500 Holdtilmelding -125.000
400 9710 Licensindbetalinger -23.000
500 9730 Kontingenter -14.000
510 9220 Renteindtægter og aktieudbytter -6.000
550 9310 Sponsor støtte Juniorer -17.655
570 9200 AR undervisningshæfter
580 9000 DIF tilskud - udviklingsprojekt -50.000

x
x

Indtægter total -1.125.655
Udgifter total 1.334.200
Resultat 208.545

x
x

Udgifter x
x DM Turnering 87.750
1106 6210 Arrangørgodtgørelse 20.000
1107 6400 Medaljer 12.000
1108 6540 Bolde 7.000
1109 1300 Kamprapporter og lineups 2.750
1121 3000 Juniortransport 17.000
1122 7020 Dommertransport 9.000
1123 7030 Dommervederlag 20.000
x Herrerlandsholdet 95.000
2400 6520 Udstyr 3.000
2401 6500 Uniformer
2411 1820 Tilmeldingsgebyr 11.400
2415 3000 Transport  - Træning 5.000
2440 3000 Transport  - Træner 37.000
2425 3000 EM 38.600
2426 9510 Deltagerbetaling EM -21.700
2427 3000 Uofficielle turneringer 62.000
2428 9510 Deltagerbetaling uofficielle -40.300
x U19 - drenge 79.000
2550 6520 Udstyr 2.500
2551 6500 Uniformer 2.500
2532 1820 Tilmeldingsgebyr 4.000
2540 3000 Transport  - Træning 5.000
2515 3000 Transport  - Træner 5.000
2530 3000 VM 60.000
2531 9510 Deltagerbetaling VM
2533 3000 Uofficielle turneringer



2534 9510 Deltagerbetaling uofficielle
x Damelandsholdet 24.700
2345 6520 Udstyr 3.500
2346 6500 Uniformer 4.200
2350 3000 Transport  - Træning 5.000
2355 3000 Transport  - Træner 10.000
2356 3000 Uofficielle turneringer 2.000
2357 9510 Deltagerbetaling uofficielle
x U19 - piger 49.450
2721 6520 Udstyr 6.650
2722 6500 Uniformer 1.000
2723 1820 Tilmeldingsgebyr 4.600
2730 3000 Transport  - Træning 4.000
2740 3000 Transport  - Træner 3.200
2741 3000 EM 30.000
2742 9510 Deltagerbetaling EM
2743 3000 Uofficielle turneringer
2744 9510 Deltagerbetaling uofficielle
x U16 - drenge 8.000

Udstyr
Uniformer

2588 3000 Transport  - Træning 6.000
2586 3000 Transport  - Træner 2.000
2591 3000 Uofficielle turneringer
2592 9510 Deltagerbetaling uofficielle
x Elite -diverse 50.500
2615 1010 Trænervederlag 28.500
2620 2420 Merchandise
2610 3000 Diverse 22.000
x Udviklingskonsulent 445.000
3000 4000 Løn m.m. 440.000
3005 5020 Videreuddannelse 5.000
x Juniorudvalg 52.500
4011 3000 Camp - indenlands 5.000
4012 3000 Camp - udenlands 35.000
4013 9510 Deltagerbetaling
4090 3000 Transport møder 2.500
4091 3000 Diverse aktiviteter 10.000
x Matrix 15.000
4151 2110 Udviklingsbonus medlemmer 10.000
4153 2110 Udviklingsbonus træneruddannelse 2.000
4154 2110 Udviklingsbonus Dommeruddannelse 3.000
x Møder 77.000
4100 3000 Internationale møder 30.000
4105 3000 Danske møder 27.000
4110 3000 Forbundskongres 13.000
4120 3000 Repræsentantsskabsmøde 7.000
x Medieudvalget 63.000
4500 1300 PR materialer 50.000
4505 1120 Website 8.000



4506 3000 Transport 5.000
x Dommerudvalget 26.000
4565 3000 Internationale Konkurrencer 10.000
4580 1810 Dommerkontigenter 6.000
4581 3000 Dommeruddannelse 5.000
4582 3000 Convention 5.000
x Uddannelse 69.000
4700 3000 Dommerkurser 4.000
4721 3000 Trænerkurser 15.000
4722 3000 Pitch/Catch kurser 30.000
4723 3000 Andre kurser 40.000

deltagerbetaling kurser -20.000
x Amerikansk Rundbold 170.000
4770 1300 Materialer 15.000
4771 2110 Klubstøtte 20.000
4780 4000 Instruktørløn 15.000
4782 6500 Instruktørudgifter 25.000
4785 3000 Transport 30.000
4790 6520 Udstyr 30.000
4795 4000 Træneruddannelse 20.000
4796 5000 PR 15.000
4797 1970 AR administration 0
x Administration 22.300
6000 1010 Telefon/fax/datakommunikation 300
6005 1200 Porto 500
6015 1600 Forsikring 7.500
6022 1800 Kontingenter 4.500
6035 4010 ATP/AER, Barsel 2.000
6045 1900 Kontorhold/-artikler 1.500
6055 2420 Repræsentationsartikler 2.000
6060 1120 Diverse Administration
6065 1930 Bankgebyr mm. 4.000
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LedelsespåtegningLedelsespåtegningLedelsespåtegningLedelsespåtegning    

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017 for Dansk Softball Forbund. 

Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således 
at årsrapporten giver et retvisende billede. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner 
der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående 
aftaler og sædvanlig praksis.  

Årsrapporten for 2017 for Dansk Softball Forbund indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

Brøndby, den 7. april 2018 

 
Bestyrelse: 

 

 

 

 

 
Henriette Gilhøj 
Formand 

 Mette Nissen Jakobsen 
Næstformand 

 Guller Eriksen 
Kasserer 

 

 

 

 

 
Paw Marnæs  Jens Terkelsen  Camilla Hansen 

 
Belinda Borup 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning     

Til bestyrelsen i Dansk Softball Forbund 

Revisionspåtegning på årsregnskabetRevisionspåtegning på årsregnskabetRevisionspåtegning på årsregnskabetRevisionspåtegning på årsregnskabet    
    

Konklusion Konklusion Konklusion Konklusion     

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Softball Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 
december 2017 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse 
med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Grundlag for konklusion Grundlag for konklusion Grundlag for konklusion Grundlag for konklusion     

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

UafhængighedUafhængighedUafhængighedUafhængighed    

Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  

Fremhævelse af forholdFremhævelse af forholdFremhævelse af forholdFremhævelse af forhold    vedrørende revisionenvedrørende revisionenvedrørende revisionenvedrørende revisionen    

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6, som 
sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettallene har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsens ansvar for årsregnskabet     

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at fortsætte driften; at oplyse om 
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere forbundet, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette.  

 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet     

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig 
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, 
hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis 
under revisionen. Herudover:  

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og 
egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  
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► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er 
passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne 
kontrol.  

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn 
og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.  

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er 
passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder 
eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forbundets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis 
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, 
der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 
forbundet ikke længere kan fortsætte driften.  

► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om 
årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende 
billede heraf.  

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt 
betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under 
revisionen.  
 
 

Udtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningen     

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed 
om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om 
ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde 
synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er 
udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi 
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Erklæring i henhold til aErklæring i henhold til aErklæring i henhold til aErklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig reguleringnden lovgivning og øvrig reguleringnden lovgivning og øvrig reguleringnden lovgivning og øvrig regulering    

 

Udtalelse om juridiskUdtalelse om juridiskUdtalelse om juridiskUdtalelse om juridisk----kritisk revision og forvaltningsrevisionkritisk revision og forvaltningsrevisionkritisk revision og forvaltningsrevisionkritisk revision og forvaltningsrevision    

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er 
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 
Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af 
udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj 
grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller 
dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er 
omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere 
herom i denne udtalelse.  
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Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.   

København, den 7. april 2018 
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Torben Kristensen 
statsaut. revisor 
MNE-nr.: mne10003 

Mads Heinkov 
statsaut. revisor 
MNE-nr.: mne41284 
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LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    

Oplysninger om forbundetOplysninger om forbundetOplysninger om forbundetOplysninger om forbundet    

Dansk Softball Forbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefon 43 26 24 37 

BestyrelseBestyrelseBestyrelseBestyrelse    

Henriette Gilhøj, formand 
Mette Nissen Jakobsen, næstformand  
Guller Eriksen, kasserer 
 
Paw Marnæs  
Jens Terkelsen 
Camilla Hansen 
Belinda Borup 

RevisorRevisorRevisorRevisor    

Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
Osvald Helmuths Vej 4 
2000 Frederiksberg 

BankBankBankBank    

Danske Bank 

MomsregiMomsregiMomsregiMomsregistreringstreringstreringstrering 

Dansk Softball Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget. 
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LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    

    
Vores Udviklingsprojekt omkring Amerikansk Rundbold ruller stadig, og vi ser nu effekten. I 2016 øgede vi antallet af medlemmer i 
aldersgruppen med 15 og i 2017 forventes en øgning med 10, hvilket svarer til en vækst på 14 hhv. 9%. Vores andet 
juniorarbejdet har tilpasset sig, og der spilles nu på en mindre bane og med færre spillere på banen ad gangen i vores U12 
gruppe. Det giver mere spil og mindre ventetid og har resulteret i, at flere klubber stiller hold i denne gruppe.  
Der blev afholdt fem Amerikansk Rundbold skolestævner fordelt over hele landet, og de deltagende skoler har haft en instruktør 
ude til idrætstimer inden stævnet. Flere af klubberne har meldt tilbage omkring børn, der er startet hos dem efter stævnerne. 
Derudover har forbundet været tilstede på Dansk Skoleidræts forårsfestival i Kreds Nordsjælland og Kreds Københavns Omegn. 
Denne tilstedeværelse giver god eksponering hos både elever og lærere. I efteråret 2017 er der kørt et forløb på 
Professionshøjskolen Metropols lærerseminarium, som har indarbejdet AR undervisningshæftet i deres boldbasis forløb. 
Amerikansk Rundbold projektet forsætter 2018 med. 
 

Vores slowpitch turnering havde rekord tilmelding med otte hold til den løbende udendørsturnering. Det er en vækst på tre hold. 
Der blev i 2017, ud over den løbende turnering afholdt både indendørs og udendørs DM stævne. Spillerne er forsat en blanding af 
forældre og tidligere spillere, der hygger sig – nogle mere kompetitivt end andre, sammen med vennerne. Der forsat fokus på det 
sociale og efter mange kampe sidder holdene sammen omkring grillen til en god afslutning på dagen. 
  

I 2017 kom der yderligere to nye klubber til. Den ene i Vejle og den anden i Egedal. I Vejle fokuseres på Amerikansk Rundbold og 
Slowpitch, og der har været afholdt et par succesfulde åbent hus arrangementer. Klubben er end del af den flerstrengede Hover 
Idrætsforening, og vi er spændt på, om denne tilknytning kan give klubben et forspring i forhold til at starte fra bunden med alt. I 
den anden ny klub, Egedal Stars, er der også fokus på juniorsoftball og Slowpitch. Egedal har især godt fat i de unge piger så det 
bliver spændende at se udviklingen der.  
 

For eliten lagde herrerne ud med VM i Whitehorse, Canada. Danmark endte på en 12. plads ud af de 16. deltagende hold. De 
danske herrer rangerer i dag på en 11. plads på den officielle verdensrangliste. 

 
U19 drengene deltog ved EM i Prag i juli og efter et spændende opgør mod Israel i semifinalen, var de igen klar til finalen mod 
Tjekkiet. Tjekkiet var dog overlegen, og drengene kunne igen rejse hjem med en sølvmedalje om halsen. 

 
På drengesiden blev der skrevet historie, da der, på dansk initiativ, blev afholdt EM for U16 drenge i EM i parallel med U19 i Prag i 
juli. Det er første gang, der blev afholdt et interkontinentalt mesterskabsstævne i drengesoftball. Fire lande havde kastet sig ud i 
det projekt inklusiv naturligvis Danmark. Drengene endte som 2’er efter grundspillet, men måtte se sig knebent besejret af Israel i 
semifinalen. De rejste dog stolte og tilfredse hjem med en bronzemedalje. 

 
Damerne deltog ved EM i Bollate; en turnering med 23 deltagende hold. Danmark endte på en 20. plads og faldt således noget 
tilbage i forhold til sidste gang. 

 
I den hjemlige turnering vandt Hurricanes herrernes række, mens Vikings tog guldet hos damerne. I slowpitch løb GSK 
Weathercocks med guldet for 7. gang i træk. Hos U15 vandt Bulls og U12 blev vundet af Giants. 

Der har i 2017 været lagt meget tid og mange kræfter i de nye strategiske aftaler med DIF, som danner basis for vores fremtidige 
økonomi. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange frivillige, der har bidraget med input og arbejdskraft til 
denne proces. Dansk Softball Forbund har fået godkendt fire strategiske underaftaler. 
 

1. Medlemsvækst. Her arbejdes med to forskellige indsatsområder 

a. Vækst i gruppen 0-12 som bliver en forlængelse og udvidelse af Amerikansk Rundbold projektet 

b. Vækst i gruppen 30+ som drejer sig om at aktivere forældre og fastholde ældre spillere i sporten 

2. Klubudvikling. Her arbejdes der med, hvordan får vi stærkere klubber. 

3. Udvikling af Pitchere og Catchere under 21. Gode pitchere og catchere er et kardinalpunkt for at spille softball og for at 
klare sig internationalt. Her søsættes en helt ny og gennemarbejdet struktur for dette arbejde med udgangspunkt i 
vores lokalekapaciteter på området og krydret med international inspiration. 

4. International indflydelse. Her arbejdes med forsat at indflydelse og repræsentation i europæisk softball. 
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Desværre er vores tilskud fra DIF blevet reduceret kraftigt i processen, og det vil have indflydelse på vores aktiviteter i de 
kommende år. 

Årets regnskab er i balance. 

I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten, er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have 
væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. 

Henriette Gilhøj 
Formand 

 

 



 
 

 

Dansk Softball Forbund 

Årsrapport 2017 

 

9

Årsregnskab Årsregnskab Årsregnskab Årsregnskab 1.1.1.1.    januarjanuarjanuarjanuar    ––––    31.31.31.31.    decemberdecemberdecemberdecember    

Anvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksis    

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om regnskab og revision for 
tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

ResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelse    

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 
herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde unionen, og aktivets værdi kan 
måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå unionen, og forpligtelsens 
værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver 
enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- 
eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Periodisering Periodisering Periodisering Periodisering  

Væsentlige indtægter og udgifter periodiseres på balancedagen.  

BalancenBalancenBalancenBalancen    

Finansielle anlægsaktiverFinansielle anlægsaktiverFinansielle anlægsaktiverFinansielle anlægsaktiver    

Finansielle anlægsaktiver optages til oprindelig kostpris.  

TilgodehavenderTilgodehavenderTilgodehavenderTilgodehavender    

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. 

HenlæggelserHenlæggelserHenlæggelserHenlæggelser    

Der foretages hensættelse til bestyrelsesvedtagne projekter, og hensættelserne anvendes i forbindelse med afholdelse af de 
omkostninger, der er hensat til.   

Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser     

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.  
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse
Budget

Note 2017 2017 2016

Indtægter
Tilskud Danmarks Idrætsforbund 1.246.771 1.202.148 1.170.746
Tilskud Kulturstyrelsen 11.170 10.000 10.819
Øvrige indtægter/tilskud 1 187.058 172.655 167.060

Indtægter ialt 1.444.999 1.384.803 1.348.625

Udgifter
Eliteaktiviteter 2 415.820 486.232 354.908

Breddeaktiviteter 3 782.705 892.300 581.061

Uddannelse 4 5.917 18.900 5.143

Administrationsudgifter 5 134.406 59.900 69.425

Mødevirksomhed 6 97.145 78.000 70.048

Udgifter i alt 1.435.993 1.535.332 1.080.585

Resultat før afskrivninger 9.006 -150.529 268.040

Årets resultat 9.006 -150.529 268.040

Resultatdisponering:

Overført konto for overført resultat 9.006 -150.529 268.040

Årets resultat 9.006 -150.529 268.040
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Balance
Note 2017 2016

AKTIVER
Finansielle anlægsaktiver
Investeringsbeviser, kostpris:

DIC mellemlange obligationer 322.400 322.400
Samlet kursværdi pr. 31.12.2017: 331.745,50 kr.

Finansielle anlægsaktiver i alt 322.400 322.400

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Forudbetalte omkostninger 0 30.305

Tilgodehavender i alt 0 30.305

Danske Bank 1.398.036 1.310.738

Omsætningsaktiver i alt 1.398.036 1.341.043

AKTIVER I ALT 1.720.436 1.663.443

PASSIVER
Egenkapital, primo 1.479.878 1.211.837
Overført årets resultat 9.006 268.040

Egenkapital i alt 1.488.884 1.479.877
Hensættelser
Hensættelser til VM 7 75.000 75.000

Hensættelser i alt 75.000 75.000

Kortfristede gældsforpligtelser
Periodeafgrænsningsposter 42.476 57.584
Feriepengeforpligtigelse 58.158 41.722
Mellemværende Danmarks Idrætsforbund 55.918 9.260

Gældsforpligtelser i alt 156.552 108.566

PASSIVER I ALT 1.720.436 1.663.443
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Noter

2017 2016

1 Øvrige indtægter

Bøder 4.000 4.850
Holdtilmelding 122.500 110.500
Licensindbetalinger 23.740 25.350
Kontingenter, indtægt 13.340 12.940
Salgsindtægter mv. 17.655 1.404
Renteindtægter og aktieudbytter mv. 5.823 12.016

Øvrige indtægter i alt 187.058 167.060

2 Eliteaktiviteter

DM-turnering, 1. division damer og herrer

Dommertransport, DM-turnering -4.683 17.621
Holdtransport, DM-turnering 0 -8.572
Arrangørgodtgørelse, DM-turnering 7.000 6.000
Dommerudgifter slutspil 15.076 12.094
Andet, DM-turnering 8.447 15.494

DM-turnering, 1. division damer og herrer i alt 25.840 42.637

Eliteudvalg

Diverse, Eliteudvalg 1.883 0
Trænervederlag 22.900 17.100
Merchandise - landshold 15.856 9.225

Eliteudvalg i alt 40.639 26.325

Landshold - damer

Turnering- og træningslejr deltagerbetaling, landshold damer -90.171 -21.567
Turnering- og træningslejr, landshold damer 116.100 31.889
Udstyr, landshold damer 36.672 12.783
Spillertransport/træninger, landshold damer 12.498 10.769
Trænerteam, landshold damer 12.894 9.268
Turneringsgebyr, landshold damer 11.180 3.322

Landshold - damer i alt 99.173 46.464
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Noter

2017 2016

2 Eliteaktiviteter (fortsat)

U19 Damer

EM, U19 Damer 0 94.083
Tilmeldingsgebyr EM, U19 Damer 0 4.303
Deltagerbetaling EM, U19 Damer 0 -73.123
Udlandstur, U19 Damer deltagerbetaling -10.000 0
Udlandstur, U19 Damer 17.413 0
Transport, træninger, U19 Damer 1.793 0

Trænerteam, U19 Damer 4.861 0

U19 Damer i alt 14.067 25.264

Landshold - Herre, EM

Deltagerbetaling EM 0 -30.000
Rejseudgifter 0 89.756

Landshold - Herre, EM i alt 0 59.756

Landshold - Junior herrer

VM, Junior Herrer deltagerbetaling 0 -157.000
VM, Junior Herrer 62.321 237.934
Sponsorer VM 0 -26.202
Samlinger og EM, Junior Herrer deltagerbetaling -54.304 0
Samlinger og EM, Junior Herrer 81.727 0
Udlandsturnering 16.215 29.556
Udstyr, Junior Herrer 13.692 22.536
Transport, Junior træninger 13.499 17.402
Trænerteam, Junior herrer 10.242 7.814
Tilmeldingsgebyr EM 4.284 0

Landshold - Junior herrer i alt 147.676 132.041
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Noter

2017 2016

2 Eliteaktiviteter (fortsat)

Landshold - Herrer, øvrigt

Udstyr, landshold herrer 20.859 6.007
Transport, Herrer træninger 3.373 3.092
Træner, landshold herrer 11.881 6.873
CZ Udveksling 14.910 1.809
VM 0 -6.580
Tilmeldingsgebyrer, landshold herrer 6.313 11.222

Landshold - Herre, øvrigt 57.336 22.423

U16 drenge

Tilmeldningsgebyrer 1.583 0
EM 54.361 0
Deltagerbetaling EM U16 drenge -31.200 0
Udstyr/uniformer 6.345 0

U16 drenge 31.089 0

Eliteaktiviteter i alt 415.820 354.910

3 Breddeaktiviteter

Udviklingsinstruktører I

Udviklingskonsulent løn 428.608 322.648
Videreuddannelse, Udviklingskonsulent 8.320 0
Udviklingsinstruktører I i alt 436.928 322.648

DM-turnering, øvrige hold

Administration, medaljer   0 2.594
Dommerkørsel, DM-turnering øvrige hold 8.762 1.762
Holdtransport, DM-turnering øvrige hold 0 8.572
DM-turnering, øvrige hold i alt 8.762 12.928

Matrix 

Juniorafdeling 13.150 12.150
Udviklingsbonus 12.600 0
Matrix, i alt 25.750 12.150

Aktiviteter og projekter

Pr. 1.08 Junior Camp, deltagerbetaling -4.900 0
Pr. 1.08 Junior Camp 16.891 117
Pr. 2.08 Rejse - udlandet juniorer, omkostninger 137.688 74.256
Pr. 2.08 Rejse - udlandet juniorer, deltagergebyr -112.000 -27.200
Udlandsrejse store juniorer 12.056 20.185
Sommeraktivitet 0 238
Aktiviteter og projekter i alt 49.735 67.596
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Noter
2017 2016

3 Breddeaktiviteter (fortsat)

Juniorudvalget:

Jr. Stævner 61.352 51.629
Juniorudvalget i alt 61.352 51.629

Udvalg

Web-Tv 1.189 0
Medie og PR arbejde 0 328
UIC 11.555 11.250
Udvalg i alt 12.744 11.578

Amerikansk Rundbold:

Udgifter Amerikansk Rundbold 187.434 102.532
Amerikansk Rundbold i alt 187.434 102.532

Breddeaktiviteter i alt 782.705 581.061

4 Uddannelse

Træneruddannelse 4.813 5.143
Klubudvikling, deltagerbetaling -400 0
Klubudvikling 1.504 0
Uddannelse i alt 5.917 5.143
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Noter

2017 2016

5 Administrationsudgifter

Administration

Telefon/fax/datakommunikation     375 1.777
Porto 1.260 674
Forsikring     7.428 2.764
Kontingenter 4.259 4.241
Kontorhold-/artikler 2.439 5.261
Repræsentationsartikler 0 1.556
Renteudgifter, bankgebyrer mm. 3.596 4.650
Lønandel til sekretariat 1.511 2.112
Feripengehensættelse, regulering 16.435 1.249
Diverse 97.103 45.141
Administrationsudgifter i alt 134.406 69.425

6 Mødevirksomhed

Internationale møder 43.933 21.296
Repræ- og erfaringsmøder, danske møder 33.531 27.875
Forbundskongres 12.992 13.006
Rep. Møde 6.689 7.871
Mødevirksomhed i alt 97.145 70.048

7 Henlæggelser til VM

Saldo primo 75.000 105.000
Årets tilgang 0 0
Årets afgang 0 -30.000
Henlæggelser til VM i alt 75.000 75.000
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