DSoF – DM-tilmelding 2020

2. december 2019
Holdmelding og licensregistrering for sæsonen 2020
I henhold til turneringsreglementets kapital 3, 10, stk.2, er sidste frist for tilmelding til DM 2020 fastsat til

Søndag den 5. januar 2020
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.
Der vil blive lavet nogle Minor League arrangementer i løbet af året i forbindelse afviklingen af de andre kampe. Det vil være
et tilbud til spillere under 10 år eller nye spillere (og det beror alene på et trænerskøn).
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”.
Holdtilmeldingsgebyret udgør
Damer og 2DIV pr. hold
Herrer - 1. Division
Slowpitch
U15
U12 og U19 pr. hold

kr. 4.500
kr. 6.500
kr. 1.500
kr. 3.000
kr. 1.750

Tilmeldingsblanketten findes på side 3 i dette dokument. Det vil igen være muligt at angive, om man ønsker at spille
hverdagskampe.
Eventuelt afklarende spørgsmål sendes til TUDV@softball.dk

Licenser
I følge Turneringsreglementet kap.7, § 35, stk. 2 er deadline for fritstilling fra en klub i år søndag den 23. december, hvis man
ønsker at spille fra sæsonstart i 2020 og undgå evt. problemer i forhold til karenstiden .
Opdatering af licensbetalingerne sker i det fremsendte regneark. Bemærk at udtrækket er fra 29. november,
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”. Ved indtastning i regneark skal I gøre følgende:
●
●
●
●

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 2019 eller tidligere, kan fjernes fra listen. Spillere fra
2019, der er udmeldt skal ikke slettes, da de er omfattet af fritstillingsreglerne.
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Undlad at ændre i andre felter, da det vil give problemer med opdatering af databasen efterfølgende.
Regnearket SKAL indsendes på mail til alle 3 følgende:
Kasserer: Guller Eriksen, e-mail: guller.eriksen@softball.dk
Turneringsudvalget: TUDV@softball.dk
Sekretariatet: info@softball.dk
Licensbetaling for 2020 er af Repræsentantskabet fastsat som følgende:
Licenser ved holdtilmelding dog minimum 12
Licenser efterfølgende

kr. 50 /spiller
kr. 70 /spiller

Betales ved DM tilmelding
Afregnes ved årets afslutning

Der skal ikke betales licens for juniorer og slowpitch spillere.
Betaling
Betalingen for holdtilmelding og licenser skal foretages til Forbundets Bankkonto: Reg.nr. 3113 konto nr.: 3113 016655 med
angivelse af betalingens formål.

Med venlig hilsen
Jens Terkelsen og Lars Nielsen/Turneringsudvalget
Dansk Softball Forbund
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Tilmeldingsblanket
Klubnavn
Tlf. / e-mail
Klubadresse
Tlf. / e-mail
Formand
Tlf. / e-mail
Kasserer
Tlf. / e-mail
Klubbens Bankkonto
Dommerkoordinator
Tlf. / e-mail

Tilmelding
(sæt x)

Vil gerne
spille
hverdagskampe
(sæt x)

Holdtilmelding

Kontaktperson

3)

E-mail

Tlf.nr.

Damer
Træningsdage 1)
Herrer - 1.
division
Træningsdage 1)
2. division
Træningsdage 1)
Slowpitch
Træningsdage 1)
Junior U19
Træningsdage 1)
Junior U15
Træningsdage 1)
Junior U12
Træningsdage 1)
Minor League 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 2020.
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