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Dagsorden for repræsentantskabsmødet 2020 

1. Valg af dirigent. – Bestyrelsen foreslår Lis Castro.

2. Forbundsbestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger.
a) Bestyrelsens Årsberetning 2019.
b) Årsberetninger fra DSoF’s udvalg 2019.

3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
(Regnskabet vedlagt som del af Årsrapport 2019) - Placeret i Årsrapport 2019, 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 - første hold 1.750 Damer 1. Hold 4.500 

U12 - andet hold 1.250 Damer 2. Hold 2.500 

U15 3.000 Herrer 1. Div 6.500 

U19 1.750 Herrer 2. Div 4.500 

Slowpitch 1.500 

5. Behandling af indkomne forslag.
a) Ballerup forslag til ændring i Turneringsreglementet §25

b) Ballerup forslag til ændring i Turneringsreglement §25 stk. 5

c) Dommerudvalget forslag til ændring i Turneringsreglementet §21

d) Dommerudvalget forslag til ændring i Turneringsreglementet §28

6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant.
a) Formand for 2 år. Henriette Gilhøj er først på valg i 2021

b) Næstformand for 2 år. Mette Nissen Jakobsen er på valg i 2020 – villig til genvalg

c) Økonomiansvarlig for 2 år. Ejnar Mikkelsen er på valg i 2020 – villig til genvalg

d) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år Jens Terkelsen er først på valg i 2021

f) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år Camilla Hansen er på valg i 2020 – villig til genvalg

g) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år Natasha Rindom er først på valg i 2021

h) Valg af en suppleant for 1 år. Rod More er på valg – er villig til genvalg

7. Valg af Amatør- og Ordensudvalg
De juridisk kyndige:

a) Tina Buur Johansen – ikke på valg
b) Nicholas Symes –på valg i 2020 – villig til genvalg
c) Helene Valbjørn – ikke på valg

De softball kyndige: 
a) Jonas Balck Kristensen (Giants) – først på valg i 2021
b) Martin (KIK/Hur) - først på valg i 2021

8. Valg af revisor
9. Eventuelt.
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2.a Årsberetning fra Bestyrelsen i Dansk Softball Forbund 2019

I 2017 blev de nye strategiske aftaler med DIF indgået, og i lighed med tidligere år, har der også i 
2019 været et stort fokus på at arbejdet hen imod målene i aftalen.    

De strategiske spor er godt i gang og forbundet har haft en god dialog med DIF som følger med i 
hvordan det går med udviklingen. De strategiske spor er: 

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

Resultatmål i 2019 - +35 medlemmer 
Der har samlet været en medlemsstigning på 119 i perioden fra basismålingen til første år med 
strategiaftalen. Dette skyldes en stor vækst i voksengruppen og en samlet vækst i U12-U15. Vi har i 
en spørgeskemaundersøgelse vist, at vores børnemedlemmer i gennemsnit er 11 år, når de starter, 
hvorfor de hurtigt ”glider videre” til U15 gruppen. 
Sporet er grønt 

Klubudvikling. Her arbejdes der med, hvordan får vi stærkere klubber. 
Resultatmål i 2019 - Rekruttering til bestyrelse og udvalg. Udarbejdelse af kommisorier 
Der blev ved opslag rekrutteret en kommunikationsansvarlig til bestyrelsen samt fire frivillige til andre 
udvalg. Bestyrelsen har beskrevet alle ansvarsområder 
Sporet er grønt 

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 
lokale kapaciteter på området og krydret med international inspiration. 
Resultatmål i 2019 - 7 klubber på specialkursus, optælling af pitchere og catchere 
Alle klubber har mindt 2 pitchere og catchere i de relevante aldersgrupper 
Kun fem klubber deltog i specialkurser 
Sporet er gult 

International indflydelse.  
Her arbejdes med forsat at få og have indflydelse og repræsentation i europæisk softball. 
Resultatmål i 2019 - Fastholdelse af international position 
Mette Nissen har sin bestyrelsespost i ESF og er valgt til WBSC Europe 
Sporet er grønt 

Derudover har de strategiske indsatser bl.a. betydet, at forbundet har modtaget og accepteret en 
ansøgning fra Århus Baseball og Softball Klub som spydspidsklub og støttet økonomisk til indkøb af 
et batting cage. Baseret på disse erfaringer har forbundet sidst i 2019 også indkøbt to batting cages. 
Hensigten er, at de indkøbte batting cages skal fremme opmærksomheden på Softball samt hjælpe 
klubberne med medlemsrekruttering ved at være synlige i bybilledet med vores karakteristiske bats.  

Forbundet arbejder på at få flere klubber til at melde sig som Spydspidsklubber. Tanken er at ved at 
klubben melder sig som spydspids indenfor et bestemt område, så vil forbundet hjælpe med 
økonomisk støtte samt klubudvikling så forbundet får flere stærke klubber.  
Ved udgangen af 2019 kan det dog konstateres at forbundet fortsat skal fokusere på at få klubberne 
draget ind i det strategiske arbejde så vi som forbund og klubber står sammen om at udvikle og 
styrke softball i Danmark. 
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Sportsligt tilbageblik 
Sportsligt fik vores herrer den bedste placering ved et VM nogensinde, da de placerede sig som 9'er 
ved VM, der blev afholdt i Prag. Det var et velafviklet arrangement, som tjekkerne havde lagt mange 
kræfter i. Formanden havde fornøjelsen af at se en del af de indledende kampe, og det var en 
fantastisk at se softball på så højt niveau. Til herrernes Supercup holdt Danmark det høje niveau og 
for andet år i træk blev pokalen sendt nordpå, denne gang til Hørsholm, da Von 
HolmbäckHurricanes vandt turneringen. 

Damerne deltog ved EM og endte på en skuffende 20. plads 

Vores slowpitch turnering holder momentum og havde igen otte hold til den løbende 
udendørsturnering. 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 den hjemlige seniorturnering vandt Hørsholm Von Holmbäck Hurricanes herrernes række, mens 
Hørsholm Barracudas tog guldet hos damerne. I slowpitch løb KIK Pirates for andet år i træk med 
guldet. U12 blev vundet af Ballerup Vandals i Gladsaxe. U15 blev afholdet på en dejlig solrig dag i 
Stenløse og Hørsholm tog endnu en guldmedalje til samlingen. U19 i Hørsholm blev vundet af 
Hurricanes.  
Årets sidste turnering var VM-kvalifikation for U18 i Israel i efterårsferien. I skarp konkurrence 
lykkedes det U18 holdet at kvalificere sig til VM, der afholdes i februar 2020 i New Zealand. 
Årets regnskab viser et overskud mod et budgetteret underskud, hvilket dels skyldes at diverse 
landshold har været tilbageholdende og har tilpasset sig den nye støttestruktur hvor støtten fra DIF 
anvendes til indsatser og aktiviteter som fremmer de strategiske spor. Derudover skyldes det også at 
nogen aktiviteter er blevet forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. 

Henriette Gilhøj 
Formand 
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2.b Udvalgenes Beretninger

Årsberetning for Kommunikationsudvalget 2019 

Året 2019 er igen hovedsageligt gået med at få flere hænder til kommunikationsudvalget. 
Idet et af vores fokusområder hos DIF er vidensdeling og kommunikation, er det vigtigt at få 
dedikerede folk med interesse for lige netop det. 

Dog er vores nye hjemmeside ved at være klar. Det har desværre taget længere tid end forventet 
men der har også været et par forsinkelser som ikke var forventet da året gik i gang.  

Vi har også arbejdet med ideer og løsninger til, hvordan vi får fremmet sporten på de sociale 
medier. En af de helt store hurdler har været at få folk til det praktiske, altså filme, skrive og 
redigere.  

Så endnu en runde med stillingsopslag sættes i gang snarest så vi forhåbentlig kan få flere hænder 
til udvalget. Vi arbejder fortsat på at få en primus motor for udvalget samt flere hænder til det 
praktiske. 

På Kommunikationsudvalgets vegne 
Ejnar Mikkelsen 

________________________________________________________________________________ 

Årsberetning for Juniorudvalget 2019 

Juniorudvalget har i 2019 fået en del nye medlemmer og består nu af Henriette Gilhøj (formand), 
Mikael Larsen (Bulls), Christine Mandrup-Rehr (Vandals), Anne-Mette Andersen (Giants) og Lisa 
Guldager (Vandals) med god støtte fra vores udviklingskonsulent Daniel. 

Udvalget har brugt noget tid på at forstå hinanden, så vi kan trække på samme hammel og udgav i 
eftersommeren et JuniorSpecial Nyhedsbrev med tips til rekruttering af spillere og hvordan man kan 
facilitere softball i skolerne uden for meget udstyr. 

I Kristi Himmelfarts ferien var udvalget vært på Juniorturen til Prag, hvor der traditionen tro var 
mange spillere (46) og forældre (14) med. Under kyndig sportslig ledelse af Kevin Stockford og 
praktisk ledelse af Lisa Guldager havde de alle en god (og varm) tur med træning og kampe. 

I sommerferien blev der 
afholdt SummerCamp, som 
GSK lagde baner til. Her var 
der 32 spillere, der fik tre 
gode dage og det er en 
fornøjelse at se vores unge 
landsholdsspillere stille op og 
lærer de næste generationer 
op. 

Som noget nyt har der 
vintersæsonen igennem 
været afholdt kampe i U12 og 
U15. Det skal der evalueres 
på i løbet af foråret. 

På Juniorudvalgets vegne. 
Henriette Gilhøj 



7 

 

Årsberetning for Slowpitchudvalget 2019 
 
I 2019 blev hele slowpitchudvalget vendt på hovedet da de to i udvalget af forskellige årsager gik ud 
og udvalget måtte genetableres af andre kræfter. Det betyder samtidig at alle de gode idéer som 
udvalget havde arbejdet frem imod midlertidig er blevet parkeret. 
Vi er PT Jimmy fra Vikings og Camilla fra samme samt som bestyrelsens kontakt. 
 

Det betyder at vi som alle andre udvalg i forbundet mangler folk. Og da slowpitch er en del af de 
strategiske spor er det meget presserende at få de folk hurtigst muligt. I 2020 vil udvalgets primære 
fokus være at nå de delmål i sporet der er aftalt med DIF. 
Der skal f.eks afholdes en dommer clinic og så skal både turneringen og Udendørs  DM afholdes. 
Indendørs DM bliver desværre ikke afholdt i 2020. 
 

Vi sidder med en masse idéer men desværre er der langt fra idé til udførelse. 
 

På udvalgets vegne, Camilla 
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Årsberetning for Dommerudvalget (UIC) 2019 

 
En travl sæson for vores få dommere, som vi jo gerne vil have flere af. 
 

Vi fik os en ny ESF dommer, da Benjamin Gorlen fra Gladsaxe bestod kurset i Tjekkiet. Stort tillykke 
til Benjamin, og held og lykke med Europæiske turneringer i år. 
 
Internationalt var Jonas Kristensen og jens Jakobsen ude at dømme i 2019.  
 
Jonas dømte rigtigt mange turneringer. Startede med at tage til Australien i januar for at dømme 
deres Mens open. En udvekslings aftale med ESF. I sæsonen til Zeist og Baltic Cup, som de lidt 
mere uofficielle turneringer. I ESF regi, EM Damer, Premier Cup Damer, Super Cup Herrer, og 
endelig U18 Kval i Israel. Desværre for Jonas, gik der ”Ol” i U18 VM som netop er spillet, så blev 
forbigået i denne omgang. Jonas skal nok snart få sig en WBSC turnering.  
 
Jens havde igen den store fornøjelse at dømme VM for Herrer, denne gang i Prag, samt endnu 
engang herrernes SuperCup i Rom. Derudover blev Jens inviteret til at dømme WBSC OL 
kvalifikation i Holland, så et travl år for Jens også. Derudover har Jens her i januar også været i 
Australien ligesom Jonas sidste år blev inviteret til. 
 
At vi får invitationer til disse turneringer siger noget om vores høje niveau, trods vi ikke er mange. 
Skal du være en del af det selskab, så kontakt dommerudvalget! 
 
Slutspillet i 2019 blev primært dømt af dommere fra dommerklubben – dog med god hjælp fra en 
dygtig Fransk dommer i semifinaleweekenden.  
 
Slutteligt vil jeg gerne takke alle dommere for deres indsats i 2019. Jeg ser frem til sæsonen i år, 
hvor vi har en del nye tiltag, med kurser både for fastpitch og slowpitch! Mere om det på 
repræsentantskabsmødet.  
 
Derudover arbejder vi på et gradueringssystem, så vi på sigt sikrer kompetente dommere i alle 
kampe. 
 
Jens Jakobsen, Dommerudvalget 
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Årsberetning for Eliteudvalget 2019 

Herrer: 

u.16 

Træner: Rune Clasen og Frode Lindtner 

Turneringer: Ingen 

Kommentarer:  
Med en stribe fællessamlinger – både ude og inde, ser holdet frem til at komme i kamp ved EM i 
2020. 

u.18 

Træner: Kevin Stockford, Mark Bordonaro, Ryan Kombrink 

Turneringer: VM Kvalifikation, Gezer, Israel (nr. 2). Baltic Cup, Skövde, Sverige 

Kommentarer:  
Et hold, hvor mange spillere skulle spille deres første landskampe.  Med faste træninger hver fredag 
og en lille opvarmnings turnering herhjemme, så fik holdet på fornemmeste vis kvalificeret sig til VM i 
februar 2020 i New Zealand.  En stor udfordring – igen med nye spillere og rutinerede kræfter, som 
falder for aldersgrænsen.  

Senior 

Træner: Rashad Eldridge, Jens Terkelsen og Benjamin Gorlén 

Turneringer: VM i Prag og Havl. Brod, Tjekkiet (nr. 9). Zeist-turnerinegn i Holland (VM opvarmning) 

Kommentarer:  
En flot VM-turnering gav det bedste resultat nogensinde: en 9. plads efter en flot sejr over Cuba. 

Damer: 

u.18 

Træner: Charlotte Tersbøl og Trine Tersbøl Hillhouse 

Turneringer: Baltic Cup, Skövde, Sverige 

Kommentar:  
Et typisk mellemår, hvor holdet desuden skulle omstille sig til den nye aldersgrænse.  En omstilling 
som fortsætter i 2020, da det næste u18 EM først er i 2021. 

Senior 

Træner: Ryan Wolf, Kim Hansen 

Turneringer: EM i Ostrava, Tjekkiet (nr. 20). Baltic Cup, Skövde, Sverige. 

Kommentarer:  
Desværre afspejlede træningsindsats mm. Ikke i resultaterne ved EM.  Flere af de hold, som vi plejer 
at kunne slå, har efterhånden satset kraftigt på at finde amerikanske spillere med det rigtige 
pas.  Desuden en smule uheld i et par nøglekampe. Holdet får dog hurtigt en chance for at forbedre 
sig, da næste EM allerede løber af stablen i 2020. 
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Igen et begivenhedsrigt år for vores Elite Udvalg.  Desværre er vi igen nede på 3 medlemmer 
Natasha Rindom (Sportschef), Mette Nissen og Jens Terkelsen, som alle tre desuden sidder i 
Forbundets bestyrelse. Her savnes flere medlemmer. Til gengæld er alle vores hold rigtig godt 
dækket med trænere og holdledere, så vi er klar til en kæmpe sæson i 2020: EM for herrer, damer, 
u18 herrer og u16 og selvfølgelig VM for u18. 

______________________________________________________________________________ 

 
Årsberetning for Amatør- og Ordensudvalget 2019 
 
A&O har haft en enkelt sag i året løb. 
 

 

 
Årsberetning for Turneringsudvalget 2019 
 

Intet at berette fra TUDV, dog en liste over de danske mestre, 2019: 
 
Damer:  Hørsholm Barracudas 
Herrer:  Von Holmbäck Hurricanes 
U19:  Hørsholm Hurricanes 
U15:  Hørsholm Hurricanes 
U12:  Ballerup Vandals 
Slow Pitch: Kokkedal Pirates / Hørsholm Huricanes 
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5. Indkomne forslag til ændring af DSoF Love og Turneringsreglement 
 

 
5.a 

Forslagsstiller:  Ballerup Baseball Softball Klub 

Vedrørende:  Ændring af turneringsreglementet §25, Stk 5 

 
Type:  - Ændring af reglen om toss ved base on balls og hit by pitch 

 

Det er vores ønske, at forslaget er gældende for sæsonen 2020. Hvis der ikke kan opnås 
flertal for dette så fra 2021 

 

Begrundelse for forslaget: 

Det er konstateret, at især de større U12’ere har en uforholdsmæssig fordel, når der bliver toss’et. 
Det vil skabe en mere realistisk situation, når der pitches forfra. 

Nuværende tekst:  

I denne række kan en batter ikke opnå en base on balls (walk) eller hit by pitch. Opnås fire dømte 
balls eller hit by pitch, træder den ene basecoach ind i batterboxen modsat batteren for at toss’e 
bolden til batteren. Basecoachen skal være placeret således, at minimum en fod er inde i 
batterbox’en. Counten nulstilles og basecoachen begynder at toss’e efter tilladelse fra dommeren. 
Batteren har 3 forsøg (sving) til at ramme bolden, rammes denne ikke på det 3. forsøg kaldes 
batteren Out. Rammes bolden dømmes denne på samme vilkår som ved almindeligt pitch. Batteren 
kan ikke få en tredje strike på en bold dømt foul i forbindelse med slag ved toss. Det er ikke tilladt at 
bunte ved slag fra toss. Sker dette efter dommerens skøn, kaldes batteren out og bolden er død. Når 
der battes på toss skal pitcheren fra det forsvarende hold være placeret i den trekant der dannes af 
1., 2. og 3. base. 

Forslået ny tekst:  

I denne række kan en batter ikke opnå en base on balls (walk) eller hit by pitch. Opnås fire dømte 
balls eller hit by pitch, skiftes til coach-pitching. Coachen stiller sig på pitcher pladen med børne-
pitcheren ved siden af. Counten nulstilles og coachen pitcher efter tilladelse fra dommeren. Batteren 
har 3 forsøg (sving) til at ramme bolden, rammes denne ikke på det 3. forsøg kaldes batteren Out. 
Rammes bolden dømmes denne på samme vilkår som ved almindeligt pitch. Batteren kan ikke få en 
tredje strike på en bold dømt foul i forbindelse med slag ved coach-pitching. Det er ikke tilladt at 
bunte. Sker dette efter dommerens skøn, kaldes batteren out og bolden er død. Når der battes med 
coach pitching skal pitcheren fra det forsvarende hold være placeret ved siden af på linje eller 
bagved coach’en. 
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5.b 

Forslagsstiller:  Ballerup Baseball Softball Klub 

 
Vedrørende:   Ændring af turneringsreglementet §25 

Type:   - Ændring og tilføjelse 

 

Det er vores ønske, at forslaget er gældende for sæsonen 2020. Hvis der ikke kan opnås 
flertal for dette så fra 2021 

 

Begrundelse for forslaget: 

For at øge antallet af boldberøringer, give mere spil, mere baseløb og i det hele taget mere aktion i 
U12 rækken foreslås det, at der indføres coach-pitching. Dette forslag går ikke ”all-in”, men tager 
hensyn til, at børnene træner pitching og skal have mulighed for at prøve det af i kampe. Vi foreslår, 
der spilles fem innings. Det er vores erfaring, at det kan gøres inden for den time, vi normalt stiller til 
rådighed for en juniorkamp, da kampens afviklingshastighed stiger, når man bruger coach-pitching.  

Forslået ny tekst:  

Ny Stk. 2 

I denne række spilles der delvist med coach pitching: De to første innings af hver kamp pitches af en ”børne-
pitcher”. De efterfølgende tre innings pitches af en coach således, at man pitcher til sine egne battere. 
Coach’en deltager ikke i det efterfølgende spil i marken og børnepitcheren er placeret ved siden af coach’en, 
når der pitches og er efter pitch release i praksis pitcher og opfylder alle dennes normale roller i spillet. 
Børnepitcheren bærer forsat maske. 

 

Ændring af det eksisterende Stk. 6 - Andet afsnit 

Nuværende tekst: 

I denne række må en pitcher maksimalt pitche til 18 battere (hele eller delvise ture ved bat) eller pitche, mens 
holdet opnår optil 6 outs, før denne skal forlade kampen som pithcer – men må godt spille andre positioner. 
Fra dette punkt i kampen erklæres pitcheren en ulovlig pitcher og følger disse regler. 

Forslag til ny tekst: 

I denne række må en pitcher højst pitche 1 inning per kamp per dag i gennemsnit. Det vil sige, at ved to 
kampe, kan en pitcher enten pitche begge innings i den ene kamp eller én inning i hver kamp.  

 

Ændring af det eksisterende Stk. 6  

Nuværende tekst: 

I denne række kan en batter ikke opnå en base on balls (walk) eller hit by pitch. (resten bibeholdes) 
 
Forslag til ny tekst: 

I denne række kan en batter ikke opnå en base on balls (walk) eller hit by pitch i de to innings, hvor 
der spilles med ”børne-pitcher”. (resten bibeholdes) 
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5.c 

Forslagsstiller:  Dommerudvalget 

Vedrørende:   §21 Kampafvikling - Bats  

 
Type: Opstramning af regler i forhold til brug af ulovlige bats   

 

Det er vores ønske, at forslaget er gældende for sæsonen 2020. Hvis der ikke kan opnås 
flertal for dette så fra 2021 

 

Stk 1. 

a) Alle bats der bruges i en kamp, skal være af godkendt type. 

b) Et godkendt bat er påført et mærkat med “ISF 2005 Certified” i en home plate. 
 

 

 

Stk 2. 

 

 

a)

 

 

Bruges et ulovligt bat har det følgende konsekvenser 

 

i I en kamp i den ALMENE SÆSON gives første gang en advarsel og battet fjernes fra 
kampen. Efterfølgende tilfælde, vil medføre at battet fjernes og batteren der bruger eller 
har brugt battet erklæres out. 

 

ii Opdages det ulovlige bat efter batterens tur at-bat, men før det næste pitch, lovligt eller 
ulovligt, får det defensive hold valgmulighed at tage konsekvensen af at-battet eller reglen. 

 

b) 

i I en kamp i SLUTSPILLET gives ingen advarsel, batteren erklæres out og smides ud af 
kampen. 

 

Opdages det ulovlige bat efter batterens tur at-bat, men før det næste pitch, lovligt eller ulovligt, får 
det defensive hold valgmulighed at tage konsekvensen af at-battet eller reglen. 
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5.d 

Forslagsstiller:  Dommerudvalget 

Vedrørende:  §28 – Slowpitch 
 
Type: Redigering og præcisering af danske regler for slowpitch  
 
Det er vores ønske, at forslaget er gældende for sæsonen 2020. Hvis der ikke kan opnås 
flertal for dette så fra 2021 

Der stemmes om hver ændring for sig 

Stk 1. Rækken 

Denne række er for spillere over 35 år eller 30 år, hvis man ikke har spillet softball eller 
baseball i nogle andre divisioner eller forbund før. 

Stk 2. Kampen 

a) Kampe spilles á 5 innings eller 1t 30min. Alle innings startet før 1t 30min er gået, 
skal spilles færdig. 

 

b) Er kampen uafgjort efter 5 innings eller tiden er gået, spilles der videre efter almindelige 

tie-break regler. (Indskrevet da det ikke fremgik tydeligt) 

Stk 3. Pitching 

a) Et lovligt pitch betragtes en strike, hvis bolden rammer forlængelsen af home plate. 

(Ændret fra: “…er når bolden rammer pitcherpladen eller den bagvedliggende 

orange forlængelse af pitcherpladen.” - ændret da den tidligere regel ikke giver 

nogen mening, fordi der står pincherplade. Desuden ændret efter diskussionen i SP 

gruppen på Facebook, omkring at en bold der rammer homeplate IKKE kan, efter 

reglerne, være en strike.) 

b) Hvis der svinges på et, af dommeren kaldt, ulovligt pitch vil det offensive hold få valget 
mellem at lå spillet stå eller tage konsekvenserne af det spil der har udfoldet sig 
umiddelbart efter kontakt med dette pitch. 

Stk 4. Batting 
Det er ikke tilladt at bunte bolden. 

a) Har batteren 2 (to) strikes og slår en foul ball, vil batteren være out. 

 

c-i) Rammes en batter af et pitch, er det ikke et hit by pitch og batteren får ikke tildelt første 
base. 

c-ii) Batteren får på et hit by pitch tildelt en ball til tællingen. 

Stk 5. Baseløb 
a) Løberen må først forlade basen, når et pitch rammes af batteren. 

 

b-i) Ved ALLE base gælder samme regler, som ved første base. Baseløberen må løbe 
“gennem” basen, så længe løberen vender direkte tilbage til basen efterfølgende. 

 

b-ii Hvis dommeren vurderer at løberen ikke vender direkte tilbage til basen, kan løberen 
tagges out. 
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c-i) Halvvejs mellem 3. Base og home plate tegnes en linje vinkelret med foul linjen. Når denne 
linje krydses af en løber, SKAL denne løber løbe hjem. 

c-ii) I forlængelse af første base foul linjen tegnes en linje på den anden side af home plate. En 
løber der krydser denne linje, betegnes som at have rørt home plate. 

d) Alle spil ved home plate er force plays og en defensiv spiller skal derfor blot være i 
besiddelse af bolden, imens der er kontakt med homeplate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 1 - DSoF budget 2020

Indtægter

100 9000 Tilskud DIF - strategiske spor -714.000

100 9000 Tilskud DIF - grundtilskud -212.125

130 9005 Tilskud Kulturstyrelsen -10.000

200 9560 Bøder

300 9500 Holdtilmelding -140.000

400 9710 Licensindbetalinger -15.000

500 9730 Kontingenter -14.000

510 9220 Renteindtægter og aktieudbytter -5.000

550 9310 Sponsor støtte Juniorer

570 9200 AR undervisningshæfter

580 9000 DIF tilskud - udviklingsprojekt

551 9310 Sponsor støtte U18H

diverse indtægter

Indtægter total -1.110.125

Udgifter total 1.141.201

Resultat 31.076

Udgifter

x DM Turnering 85.250

1205 3000 Seniortransport

1206 6210 Klubarrangørgodtgørelse 22.000

1207 6400 Medaljer 8.500

1208 6540 Bolde 10.000

1209 1300 Kamprapporter og lineups 1.750

1221 3000 Juniortransport 15.000

1222 7020 Dommertransport 17.000

1223 7030 Dommervederlag 11.000

1225 6200 Halleje

1226 9510 Deltagerbetaling

x Herrelandsholdet 36.250

2400 6520 Udstyr

2401 6500 Uniformer

2411 1820 Tilmeldingsgebyr 11.250

2415 3000 Transport  - Træning 0

2413 3000 Mesterskaber VM/EM 0

2414 3000 Trænerdeltagelse turnering 15.000

2440 3000 Transport  - Træner

2430 3000  VM

2431 Deltager betaling VM

2426 9510 Deltagerbetaling EM

2416 9510 Deltagerbetaling VM/EM

2427 3000 Uofficielle turneringer 10.000

2428 9510 Deltagerbetaling uofficielle 0

x U18 - drenge 38.313

2550 6520 Udstyr

2551 6500 Uniformer



2555 3530 Camp 0

2556 9510 Deltagerbetaling 0

2533 1820 Tilmeldingsgebyr 38.313

2540 3000 Transport  - Træning 0

2515 3000 Transport  - Træner 0

2513 3000 Mesterskaber VM/EM 0

2514 3000 Trænerdeltagelse turnering 60.000

2530 3000 VM

2531 9510 Deltagerbetaling VM

2516 9510 Deltagerbetaling VM/EM

2536 3000 Uofficielle turneringer 0

2537 9510 Deltagerbetaling uofficielle 0

x Damelandsholdet 29.250

2360 1820 tilmeldingsgebyr 11.250

2345 6520 Udstyr

2346 6500 Uniformer

2313 3000 Mesterskaber VM/EM 0

2314 3000 Trænerdeltagelse turnering 18.000

2315 9510 Deltagerbetaling VM/EM

2350 3000 Transport  - Træning 0

2355 3000 Transport  - Træner 0

2330 3000 EM

2331 Deltager betaling EM

2356 3000 Uofficielle turneringer 0

2357 9510 Deltagerbetaling uofficielle 0

x U18 - piger 3.000

2720 6520 Udstyr

2722 6500 Uniformer

2723 1820 Tilmeldingsgebyr 0

2713 3000 Mesterskaber VM/EM 0

2714 3000 Trænerdeltagelse turnering 3.000

2715 9510 Deltagerbetaling VM/EM

2730 3000 Transport  - Træning 0

2740 3000 Transport  - Træner 0

2741 3000 EM

2742 9510 Deltagerbetaling EM

2743 3000 Uofficielle turneringer 0

2744 9510 Deltagerbetaling uofficielle 0

x U16 - drenge 23.188

2587 1820 Tilmeldingsgebyr 3.188

2583 3000 Mesterskaber VM/EM 0

2582 3000 Trænerdeltagelse turnering 20.000

2584 9510 Deltagerbetaling VM/EM

2588 3000 Transport  - Træning 0

2585 3000 Transport  - Træner 0

2592 3000 Deltagerbetaling uofficielle 0

2594 3000 Camp 0

2595 9510 Deltagerbetaling - camp 0

2589 6520 Udstyr/uniformer

2593 Deltagerbetaling mesterskab 0



x Elite -diverse 118.000

2600 1010 Instruktør - elite 0

2615 1010 Trænervederlag 29.000

2620 2420 Merchandise 0

2614 3000 Spillertransport alle hold 30.000

2421 6500 Uniformer alle hold 40.000

2422 6520 Udstyr alle hold 15.000

2610 6200 Diverse 4.000

x Udviklingskonsulent 408.000

3000 4000 Løn m.m. 408.000

3005 5020 Videreuddannelse 0

x Juniorudvalg 50.000

4011 3000 Camp - indenlands 6.000

4012 3000 Camp - udenlands 35.000

4013 9510 Deltagerbetaling

4016 9510 Deltagerbetaling Summer Camp

4025 3000 Rejse - store juniorer

4027 9510 Deltagerbetaling

4090 3000 Transport møder 5.000

4091 3000 Diverse aktiviteter 4.000

x Matrix 0

4150 2110 junior

4151 2110 Udviklingsbonus medlemmer

4153 2110 Udviklingsbonus træneruddannelse

4154 2110 Udviklingsbonus Dommeruddannelse

x Møder 72.000

4100 3000 Internationale møder 30.000

4105 3000 Danske møder 29.000

4110 3000 Forbundskongres 13.000

4120 3000 Repræsentantsskabsmøde 0

x Medieudvalget 57.500

4500 1300 PR materialer 55.000

4505 1120 Website 2.500

4506 3000 Transport 0

x Dommerudvalget 28.000

4565 3000 Internationale Konkurrencer 23.000

4552 3000 Dommertøj 5.000

4580 1810 Dommerkontingenter 0

4581 3000 Dommeruddannelse 0

4582 3000 Convention 0

x Uddannelse 90.000

4700 3000 Dommerkurser 5.000

4721 3000 Trænerkurser 15.000

4722 3000 Pitch/Catch kurser 30.000

4723 3000 Andre kurser 40.000

4724 9510 deltagerbetaling kurser

xUdvikling/Rekruttering 65.000

4770 1300 Materialer 15.000

4771 2110 Klubstøtte 0

4780 4000 Instruktørløn 10.000



4782 6500 Instruktørudgifter 25.000

4785 3000 Transport 0

4790 6520 Udstyr 0

4795 4000 Træneruddannelse

4796 5000 PR 15.000

x Administration 37.450

6000 1010 Telefon/fax/datakommunikation 500

6005 1200 Porto 700

6011 Feriepengeregulering 0

6015 1600 Forsikring 8.500

6022 1800 Kontingenter 4.000

6035 4010 ATP/AER, Barsel 1.500

6045 1900 Kontorhold/-artikler 4.250

6055 2420 Repræsentationsartikler 2.500

6060 1120 Diverse Administration 2.500

6065 1930 Bankgebyr mm. 13.000
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2019 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 2019 for Dansk Softball Forbund indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

Brøndby, den 22. marts 2020 

 
Bestyrelsen: 

 

 

 

 

 
Henriette Gilhøj 
Formand 

 Mette Nissen-Jakobsen 
Næstformand 

 Ejnar Mikkelsen 
Økonomiansvarlig 

 

 

 

 

 
Natasha Rindom  Jens Terkelsen  Camilla Hansen 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Til bestyrelsen i Dansk Softball Forbund 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 
 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Softball Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 2019 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse 
med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

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. 

Uafhængighed 

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 forhold vedrørende 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  

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  

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.  

► 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.  
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► 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  

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 anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk 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.  
 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.   

København, den 22. marts 2020  
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
 
 
Ulrik B. Vassing  
statsaut. revisor  
mne32827   
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om forbundet 

Dansk Softball Forbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefon 43 26 24 37 

Bestyrelse 

Henriette Gilhøj, formand 
Mette Nissen Jakobsen, næstformand  
Ejnar Mikkelsen, Økonomiansvarlig 
Natasha Rindom 
Jens Terkelsen 
Camilla Hansen 
 

Revisor 

Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
 

Bank 

Danske Bank 

Momsregistrering 

Dansk Softball Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget. 
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Ledelsesberetning 
 
I 2017 blev de nye strategiske aftaler med DIF indgået, og i lighed med tidligere år, er der forsat et stort fokus på at arbejdet hen 
imod målene i aftalen.    
De strategiske spor er godt i gang og forbundet har haft en god dialog med DIF som følger med i hvordan det går med udviklingen. 
De strategiske spor er: 
 

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 

 

Resultatmål i 2019 - +35 medlemmer 

Der har samlet været en medlemsstigning på 119 i perioden fra basismålingen til første år med 

strategiaftalen. Dette skyldes en stor vækst i voksengruppen og en samlet vækst i U12-U15. Vi har i en 

spørgeskemaundersøgelse vist, at vores børnemedlemmer i gennemsnit er 11 år, når de starter, hvorfor de 

hurtigt ”glider videre” til U15 gruppen. 

Sporet er grønt 

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

 

Resultatmål i 2019 - Rekruttering til bestyrelse og udvalg. Udarbejdelse af kommisorier 

Der blev ved opslag rekrutteret en kommunikationsansvarlig til bestyrelsen samt fire frivillige til andre 

udvalg. Bestyrelsen har beskrevet alle ansvarsområder 

Sporet er grønt 

 
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 lokale kapaciteter på området og krydret med international inspiration. 

 

Resultatmål i 2019 - 7 klubber på specialkursus, optælling af pitchere og catchere 

Alle klubber har mindt 2 pitchere og catchere i de relevante aldersgrupper 

Kun fem klubber deltog i specialkurser 

Sporet er gult 

 
4. International indflydelse. Her arbejdes med forsat at få og have indflydelse og repræsentation i europæisk softball. 

Resultatmål i 2019 - Fastholdelse af international position 
Mette Nissen har sin bestyrelsespost i ESF og er valgt til WBSC Europe 
Sporet er grønt 
 

Derudover har de strategiske indsatser bl.a. betydet, at forbundet har støttet Århus Baseball og Softball Klub økonomisk til indkøb 
af et batting cage. Og derudover har forbundet sidst i 2019 også indkøbt batting cages til brug på Sjælland. Hensigten er, at de 
indkøbte batting cages skal fremme opmærksomheden på Softball samt hjælpe klubberne med medlemsrekruttering ved at være 
synlige i bybilledet med vores karakteristiske bats.  
 
Forbundet arbejder på at få flere klubber til at melde sig som Spydspidsklubber. Tanken er at ved at klubben melder sig som 
spydspids indenfor et bestemt område, så vil forbundet hjælpe med økonomisk støtte samt klubudvikling så forbundet får flere 
stærke klubber. Erfaringerne med spydspidsklubberne vil dernæst kunne anvendes som inspiration mellem klubberne. I 2019 blev 
Århus Baseball og Softball klub spydspidsklub i forbindelse med indkøb og ibrugtagningen af batting cages.   
 
Ved udgangen af 2019 kan det dog konstateres at forbundet fortsat skal fokusere på at få klubberne draget ind i det strategiske 
arbejde så vi som forbund og klubber står sammen om at udvikle og styrke softball i Danmark. 
 
Sportsligt tilbageblik 
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Sportsligt fik vores herrer den bedste placering ved et VM nogensinde, da de placerede sig som 9'er ved VM, der blev afholdt i 
Prag. Det var et velafviklet arrangement, som tjekkerne havde lagt mange kræfter i. Formanden havde fornøjelsen af at se en del af 
de indledende kampe, og det var en fantastisk at se softball på så højt niveau. Til herrernes Supercup holdt Danmark det høje 
niveau og for andet år i træk blev pokalen sendt nordpå, denne gang til Hørsholm, da Von Holmbäck Hurricanes vandt turneringen. 
 
Damerne deltog ved EM og endte på en skuffende 20. plads 
 
Vores slowpitch turnering holder momentum og havde igen otte hold til den løbende udendørsturnering. 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 den hjemlige turnering vandt Hørsholm Von Holmbäck Hurricanes herrernes række, mens Hørsholm Barracudas tog guldet hos 
damerne. I slowpitch løb KIK Pirates for andet år i træk med guldet. U12 blev vundet af Ballerup Vandals i Gladsaxe. U15 blev 
afholdet på en dejlig solrig dag i Stenløse og Hørsholm tog endnu en guldmedalje til samlingen. U19 i Hørsholm blev vundet af 
Hurricanes.  
 
Årets sidste turnering var VM-kvalifikation for U18 i Israel i efterårsferien. I skarp konkurrence lykkedes det U18 holdet at 
kvalificere sig til VM, der afholdes i februar 2020 i New Zealand. 
 
Årets regnskab viser et overskud mod et budgetteret underskud, hvilket dels skyldes at diverse landshold har været 
tilbageholdende og har tilpasset sig den nye støttestruktur hvor støtten fra DIF anvendes til indsatser og aktiviteter som fremmer 
de strategiske spor. Derudover skyldes det også at nogen aktiviteter er blevet forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. 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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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt 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. 

Resultatopgørelse 

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  

Væsentlige indtægter og udgifter periodiseres på balancedagen.  

Balancen 

Finansielle anlægsaktiver 

Finansielle anlægsaktiver optages til oprindelig kostpris.  

Tilgodehavender 

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

Henlæggelser 

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

Gældsforpligtelser  

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.  
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Resultatopgørelse

Budget

Note 2019 2019 2018

Indtægter

Tilskud Danmarks Idrætsforbund 937.755 897.000 931.000
Tilskud Kulturstyrelsen 12.574 10.000 11.508
Øvrige indtægter/tilskud 1 178.949 188.000 149.664

Indtægter ialt 1.129.278 1.095.000 1.092.172

Udgifter

Eliteaktiviteter 2 226.361 201.150 352.549

Breddeaktiviteter 3 728.058 779.250 677.642

Uddannelse 4 33.357 68.000 43.296

Administrationsudgifter 5 -10.448 24.300 39.899

Mødevirksomhed 6 60.229 77.000 65.685

Udgifter i alt 1.037.557 1.149.700 1.179.071

Årets resultat 91.721 -54.700 -86.899

Resultatdisponering:

Overført konto for overført resultat 91.721 -54.700 -86.899

Årets resultat 91.721 -54.700 -86.899
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Balance

Note 2019 2018

AKTIVER

Finansielle anlægsaktiver

Investeringsbeviser, kostpris:

DIC mellemlange obligationer 322.400 322.400

Samlet kursværdi pr. 31.12.2019: 327.501,24 kr.

Finansielle anlægsaktiver i alt 322.400 322.400

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter 48.438 15.969

Tilgodehavender 3.359 5.794

Tilgodehavender i alt 51.797 21.763

Likvider 1.334.900 1.323.654

Omsætningsaktiver i alt 1.386.697 1.345.417

AKTIVER I ALT 1.709.097 1.667.817

PASSIVER

Egenkapital, primo 1.401.985 1.488.884

Overført årets resultat 91.721 -86.899

Fri egenkapital 1.493.706 1.401.985

Henlæggelser

Henlæggelse til VM 7 60.000 60.000

Egenkapital i alt 1.553.706 1.461.985

Langfristet gældsforpligtelser

Feriepenge til indefrysning 15.776 0

Langfristet gældsforpligtelser i alt 15.776 0

Kortfristede gældsforpligtelser

Periodeafgrænsningsposter 34.338 29.837

Feriepengeforpligtigelse 1.867 65.504

Mellemværende Danmarks Idrætsforbund 103.410 110.491

Gældsforpligtelser i alt 139.615 205.832

PASSIVER I ALT 1.709.097 1.667.817
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Noter

2019 2018

1 Øvrige indtægter

Bøder 3.170 500

Holdtilmelding 137.750 120.750

Licensindbetalinger 16.250 25.410

Kontingenter, indtægt 16.060 14.260

Salgsindtægter mv. 239 -17.421

Renteindtægter og aktieudbytter mv. 5.480 6.165

Øvrige indtægter i alt 178.949 149.664

2 Eliteaktiviteter

Eliteudvalg

Diverse, Eliteudvalg 53.842 22.398

Trænervederlag 28.500 22.850

Merchandise - landshold 0 9.606

Trænerteam 6.133 5.455

Resultatdisponering:Eliteudvalg i alt 88.475 60.309

Landshold - damer

Turnering- og træningslejr deltagerbetaling, landshold damer -76.675 0

Turnering- og træningslejr, landshold damer 87.821 0

Udstyr, landshold damer 12.026 9.728

Spillertransport/træninger, landshold damer 16.457 5.971

Trænerteam, landshold damer 301 9.475

Turneringsgebyr, landshold damer 8.056 4.041

Landshold - damer i alt 47.986 29.215

U19 Damer

EM, U19 Damer 0 96.044

Uofficielle turneringer, U19 Damer 6.858 11.958

Uofficielle turneringer, U19 Damer deltagerbetaling -9.036 -72.300

Tilmeldingsgebyr, U19 Damer 0 4.295

Transport, træninger, U19 Damer 3.679 6.386

Forplejning, U19 Damer 171 0

Trænerteam, U19 Damer 585 0

Udstyr/uniformer, U19 Damer 195 3.666

U19 Damer i alt 2.452 50.049
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Noter

2019 2018

2 Eliteaktiviteter (fortsat)

Landshold - Herre, EM

Deltagerbetaling EM -4.500 0

Rejseudgifter 0 27.771

Landshold - Herre, EM i alt -4.500 27.771

Landshold - Junior herrer

VM, Junior Herrer deltagerbetaling -70.000 -213.750

VM, Junior Herrer 94.800 280.025

Udstyr, Junior Herrer 18.703 9.769

Transport, Junior træninger 710 4.508

Trænerteam, Junior herrer 1.970 2.723

Tilmeldingsgebyr 0 2.278

Landshold - Junior herrer i alt 46.183 85.553

Landshold - Herrer, øvrigt

Udstyr, landshold herrer 939 0

Transport, Herrer træninger -1.241 4.475

Træner, landshold herrer 0 6.033

Uofficielle turneringer 176.602 93.167

Deltagerbetaling uofficielle turneringer -142.440 -15.227

Tilmeldingsgebyrer, landshold herrer 3.448 11.204

Landshold - Herre, øvrigt 37.308 99.652

U16 drenge

Tilmeldningsgebyrer 1.172 0

Udstyr/uniformer -2.533 0

U16 drenge -1.361 0

Camps

Udstyr og beklædning, camps 6.599 0

Rejseudgifter og forplejning 3.219 0

U16 drenge 9.818 0

Eliteaktiviteter i alt 226.361 352.549
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Noter

2019 2018

3 Breddeaktiviteter

Udviklingsinstruktører I

Udviklingskonsulent løn 401.651 434.755

Videreuddannelse, Udviklingskonsulent 623 0

Udviklingsinstruktører I i alt 402.274 434.755

DM-turnering, øvrige hold

Administration, medaljer   38.634 47.911

Dommerkørsel, DM-turnering øvrige hold 16.875 8.845

Dommervederlag, DM-turnering øvrige hold 10.520 8.645

Holdtransport, DM-turnering øvrige hold 16.277 12.102

Halleje, DM-turnering øvrige hold 3.100 0

Deltagerbetaling, DM-turnering øvrige hold -1.200 0

DM-turnering, øvrige hold i alt 84.206 77.503

Matrix 

Juniorafdeling 0 14.150

Udviklingsbonus 0 14.800

Matrix, i alt 0 28.950

Aktiviteter og projekter

Pr. 1.08 Junior Camp, deltagerbetaling 11.754 13.884

Pr. 2.08 Rejse - udlandet juniorer, omkostninger 193.849 114.663

Pr. 2.08 Rejse - udlandet juniorer, deltagergebyr -120.200 -131.150

Udlandsrejse store juniorer 7.296 0

Indlandske camps -11.636 88

Aktiviteter og projekter i alt 81.063 -2.515

Juniorudvalget:

Jr. Stævner 6.103 315

Juniorudvalget i alt 6.103 315

Udvalg

Web-Tv 6.201 1.098

Medie og PR arbejde 67.664 3.000

UIC 14.072 15.870

Transport medieudvalg 10.053 416

Udvalg i alt 97.990 20.384
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Noter

2019 2018

3 Breddeaktiviteter (fortsat)

Amerikansk Rundbold:

Udgifter Amerikansk Rundbold 56.422 118.250

Amerikansk Rundbold i alt 56.422 118.250

Breddeaktiviteter i alt 728.058 677.642

4 Uddannelse

Pitch/catch kurser 27.737 26.734

Andre kurser 5.620 16.562

Uddannelse i alt 33.357 43.296

5 Administrationsudgifter

Administration

Telefon/fax/datakommunikation     1.621 476

Porto 700 1.666

Forsikring     8.446 8.232

Kontingenter 3.969 4.077

Kontorhold-/artikler 4.088 3.107

Repræsentationsartikler 2.279 2.686

Renteudgifter, bankgebyrer mm. 12.249 8.371

Samlet betaling 1.521 2.408

Feriepengehensættelse, regulering -47.861 7.347

Diverse 2.540 1.529

Administrationsudgifter i alt -10.448 39.899

6 Mødevirksomhed

Internationale møder 28.236 10.815

Repræ- og erfaringsmøder, danske møder 29.096 39.269

Forbundskongres 0 6.689

Rep. Møde 2.897 8.912

Mødevirksomhed i alt 60.229 65.685
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Noter

2019 2018

7 Henlæggelse til VM

Saldo primo 60.000 75.000

Årets tilgang 0 0

Årets afgang 0 -15.000

Henlæggelse til VM i alt 60.000 60.000
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