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Hørsholm, 1. februar 2020 
 
 
 

Til alle DM tilmeldte, 

Hermed udsendes, vedhæftet, de foreløbige DM-programmer 2020 for Damer, Herre 1., Herre 2., Slowpitch, 

u12, u15 og u19 divisionerne til gennemsyn.   

Desuden medsendes det foreløbige slutspilsprogram og landsholdsaktiviteterne. 

I damedivision optræder det nye hold Egedal Stars på nedsat tid.  Holdet spiller kun 3 kampe mod hvert af de 

øvrige sjællandske hold.  Modstanderholdet stiller selv dommer til disse kampe.  Kampene mod Vikings 2 tæller 

ikke med i den endelige stilling, men holdene idømmes gældende straffe, hvis de ikke stiller op til disse kampe. 

Det andet nye hold i damerækken, Århus Royals, spiller fuldt med. 

U18 landsholdet (herre) spiller i foråret enkelte kampe mod 1. divisionshold.  Disse kampe er programsat, men 

tæller ikke med i den endelige stilling.  1. div. Holdet stiller med dommer og der idømmes ingen straffe i 

forbindelse med disse kampe.  Kampene skal bruges til at styrke vores u18 landshold frem mod EM 2020. 

Meningen med gennemsynet er som tidligere år at: 

1. at fange tekniske fejl i DM-programmerne, såsom datofejl, overlap af tidspunkter m.m. – som uden videre kan 

tilrettes. 

2. at klubberne har mulighed for at foreslå kampflytninger, hvis der kan siges at være ”vægtige” argumenter 

eller forhold der taler for dette. 

Alle klubber har mulighed for - frem til og med søndag d. 23. februar 2020 - at komme med forslag til rettelser. 

Rettelsesforslag fremsendes til: jensterkelsen44@gmail.com 

Bemærk! at det generelt påhviler holdene selv at komme med forslag til alternative løsninger, for så vidt angår 

forhold under ovenstående pkt. 2.   Og at der skal være "vægtige" argumenter til grund for ændringsforslag.  

Alle velbegrundede forslag vil naturligvis blive taget op til overvejelse. 

Det er målet at kunne udsende de endelige tilrettede DM-programmer omkring 1. marts. 

Programmerne er også udsendt på www.softball.dk  

Med venlig hilsen, på vegne af Turnerings Udvalget 

 

Jens & Lars 

  

 


