
     

 

 

 

 

Associeringsaftale 

 

mellem 

 

Dansk Softball Forbund (Herefter nævnt som: DSoF) 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

 

og 

 

Dansk Baseball Forbund (Herefter nævnt som: DBaF) 

Rosensgade 64 B, 1. tv 

8300 Odder 

 

  



     

 

 

 

Forord: Hensigten med denne aftale er at sikre DBaF en relation til DIF gennem 

DSoF. De to forbund kan få gensidig gavn af en aftale, da øget samarbejde omkring 

baseball og softball, kan komme begge forbund til gavn. 

Med associationen opnår DBaF anerkendelse af DIF og får mulighed for at søge om 

økonomiske midler og gøre brug af de ydelser DIF udbyder til medlemsforbundene.  

 

1. DSoF og DBaF forpligter sig til fortsat, og med øget engagement, at samarbejde 

omkring synergiprojekter, som fx Amerikansk Rundbold. Eventuelle midler fra 

initiativpuljen til projekter udarbejdet i fællesskab deles 50/50, såfremt det er 

nødvendigt for projektets gennemførelse, eks. hvis hvert forbund gennemfører 

aktiviteter i eget regi. 

2. Der nedsættes et koordinationsudvalg bestående af 2 bestyrelsesmedlemmer fra 

DSoF og to personer fra DBaF  

 
3. Koordinationsudvalget afholder to årlige møder, hvor det sikres, at samarbejdet mel-

lem de to organisationer fungerer hensigtsmæssigt i forhold til pkt. 1. Yderligere skal 

møderne afdække om der kan findes andre samarbejdsflader. 

 

4. DSoF forpligter sig til at stille deres frivillige A&O til rådighed for DBaF på lige fod 

med DSoF. DBaF stiller når nødvendigt baseball kyndige til rådighed for de juridiske 

medlemmer. 

 

5. DBaF kan trække på ressourcer i IKC til samme timepris som DSoF. 

 

6. DBaF kan bruge DSoF’s udviklingskonsulent op til 40 timer per år. Timer herudover 

afregnes til en timepris, der afspejler DSoF’s lønudgifter. 

 

7. DSoF er ansvarlig for at eventuelle “OL-midler”/“Støtte til OL-forberedende 

aktiviteter” tiltænkt udvikling af sportsgrenen Baseball tildeles direkte til DBaF, 

ligesåvel som OL-midler tiltænkt udvikling af sportsgrenen Softball tildeles direkte til 

DSoF. 

 

8. DSoF har den primære dialog med DIF. Grundtilskud fratrukket IKC andel (antal 

medlemmer, antal klubber) tildeles DBaF således, at støtte fra fordelingsnøglen til 

medlemmer der udelukkende spiller softball, forbliver støtte til DSoF og støtte fra 

fordelingsnøglen til medlemmer der udelukkende spiller baseball overføres til DBaF. 

Ved støtte fra fordelingsnøglen til medlemmer der både spiller baseball og softball, 

overføres 50% til DBaF. Tilskuddet hidrørende fra klubber, der både spiller baseball 

og softball deles 50/50. 

  



     

 

  

 

9. DBaF er ansvarlig for, at DBaF og dennes medlemmer opfylder Dansk lovgivning og 

DIF’s love i forhold til vedtægter, medlemsdemokrati, samarbejdsaftaler med 

baneejere mv. 

 

10.  DSoF kan efter ansøgning støtte til deltagelse af en repræsentant fra DBaF til et 

årligt møde i europæisk regi for baseball efter samme vilkår som DSoF yder støtte til 

DSoF’s egne repræsentanter. 

 

11. DBaF samt medlemsklubberne som er optaget i CFR, er dækket af DIF’s kollektive 

forsikringer via associeringsaftalen. 

 

12. DBaF og dennes medlemmer kan på lige fod med DSoF og dennes medlemmer 

søge om deltagelse i DSoF’s træneruddannelse, pitching clinics og dommerkurser.  

 

13. Aftalen kan opsiges af begge parter med 1 års varsel til udgangen af et kalenderår. 

 

14. Ved misligholdelse af aftalen kan aftalen opsiges med øjeblikkelig virkning. 

 

15. Ved væsentlige ændringer i det økonomiske grundlag for DSoF, forbeholder DSOF 

sig retten til at genforhandle eller opsige aftalen til udgangen af kalenderåret 

 

 

16. Aftalen er gældende fra datoen, hvor begge parter har underskrevet aftalen. 

 

 

Brøndby d.       d. 

 

 

 

_________________________   ________________________ 

Henriette Gilhøj  Rod Moore, 

Formand, DSoF Formand, DBaF 

  


