
Lidt praktik omkring afvikling 

 

Møderne afvikles på TEAMS med brug af breakout rooms. Efterhånden som deltagerne 

kommer on-line, vil de blive allokeret til rummene, så når vi deler op, ryger de automatisk ud i 

det rigtige rum. 

Når I er færdige, kan man bare forlade rummet, så ryger man automatisk tilbage i 

plenumrummet. 

 

Status på holdtilmeldingen 

 

Klub H1 H2 D SP u19 u15 u12 

Stenløse 1   1 1 1 1 

Hørsholm 1 2 1 1 1 1 1 

Gladsaxe 1 1 1 2 1 1 1 

Vikings 1 1 1 1 1   

Ballerup  1  1 1 1 1 

Egedal  1  1 1 1 1 

Giants  1 1 1 1 1 1 

Århus   1     

Oysters  1  1   1 

Lyngby    1    

Kokkedal        

(2020) (4) (8) (6) (8) (3) (7) (6) 

I alt 4 8 5 10 7 6 7 

 

Overordnet Dagsorden for Turneringsevalueringsmøder 

 

1. Husk at minde om, at 

a. Aftalte ting omkring turneringen som skal med i dette års turneringsplanlægning 

(altså ting, der ikke kræver ændringer i turneringsreglementet) skal være 

Turneringsudvalget i hænde senest førstkommende torsdag (21/1). 

b. At hvis man ønsker ændringer til turneringsreglementet, skal forslagsstiller selv 

skrive sit forslag og sørge for fremsendelse. 

 

 



2. Herefter tages en “rundt om bordet”, så alle ved, hvem alle er - I må gerne opfordre til 

at der bruges video. 

 

3. Evaluering af årets turnering u12 

a. Har der været nogle nye tiltag, der skal diskuteres? 

i. Overordnet var alle meget begejstrede for coachpitching, og alle var 

enige i at det var langt bedre end tidligere. 

ii. Tilbagemelding var at der havde være langt mere spil på banen. 

iii. Jens havde timet nogle af kampene, og det viste sig at to innings med 

børnepitcher to ca. 45 min. To innings med coachpitc to ca. 15 min. 

iv. Der var snak om helt at fjerne børnepitch 

v. Der var snak om muligheden for en neutral coach pitcher, da der blev 

slået rigtig mange homeruns, og der blev pitchet forskelligt. 

b. Afvikling af Corona-sæson - hvad kunne være gjort anderledes/bedre? 

i. Ingen indspil til ændringer, men alle var enige om at vi var noget nervøse 

for, hvor mange børn vi havde mistet hen over vinteren grundet 

nedlukning. 

 

4. Diskussion af hvordan DSOF skal forholde sig, hvis turneringsstarten (igen) 

udskydes herunder: 

a. Skal vi bare fortsætte programmet, der hvor starttidspunktet foreskriver? (evt. 

mindre justeringer i seniorrækkerne for at få en jævn turnering?) 

b. Skal vi forsøge at få presset flere kampe ind? 

U12 

 

5. Evaluering af årets turnering u12 

a. Har der været nogle nye tiltag, der skal diskuteres? 

i. Overordnet var alle meget begejstrede for coachpitching, og alle var 

enige i at det var langt bedre end tidligere. 

ii. Tilbagemelding var at der havde være langt mere spil på banen. 

iii. Jens havde timet nogle af kampene, og det viste sig at to innings med 

børnepitcher to ca. 45 min. To innings med coachpitc to ca. 15 min. 

iv. Der var snak om helt at fjerne børnepitch 

v. Der var snak om muligheden for en neutral coach pitcher, da der blev 

slået rigtig mange homeruns, og der blev pitchet forskelligt. 

b. Afvikling af Corona-sæson - hvad kunne være gjort anderledes/bedre? 

i. Ingen indspil til ændringer, men alle var enige om at vi var noget nervøse 

for, hvor mange børn vi havde mistet hen over vinteren grundet 

nedlukning. 

 

6. Åbent forum om den kommende sæson (U12) 

a. Hvordan får vi endnu mere spil - skal vi fx. Stryge opvarmingspitch? 



i. Jens meddelte at der idag kun er regl om et pitch 

b. Her kan idéen om en guide “hvad skal man kunne, når man spiller U12 i forhold 

til kampafvikling” luftes, hvis der er plads 

i. Alle var enige om at det var en god ide at få udarbejdejt en guide, således 

at der bruges mindre tid på bats der ikke er hentet, catching udstyr der 

skal tages på osv. Dette meldes videre til juniorudvalget. 

c. Extra coaches på banen (Frederik Hurricanes) 

i. De fleste mente det var en god ide med mulighed for en ekstra coach i 

marken for udeholdet. 

ii. Der var flere der bemærkede at  der kunne komme for mange voksne, 

hvis man også måtte have en ekstra basecoach på 2. Base. 

iii. Alle var generelt positivt stemt for muligheden for at kunne vejlede 

børnene yderligere, frem for at skulle råbe fra dug outen. 

d. Coach Pitching (Frode Hurricanes) 

i. En del ønskede helt at fjerne børnepitching, og udelukkende have 

coachpitching, da det giver langt mere spil. 

ii. Der var også forslag oppe om at reducere antallet af balls før 

coachpitching. 

iii. Enkelte udtrykte bekymring for, om man kunne motivere børnene til 

pitchertræning såfremt de ikke kan pitche i kamp. 

iv. Enkelte ønskede at beholde pitching som det har været i denne sæson, 

med 2 børnepitcher innings og resten coachpitching. 

v. Der var forslag om at juniorudvalget lavede en strategi for pitcher træning 

generelt. Evt. pitcher træning kurser jævnligt, hvor u12 pitchere også 

havde mulighed for at deltage, for at hæve pitcher niveauet. 

e. Neutral coach pitcher 

i. Der var forslag om at man skulle benytte en neutral coachpitcher, så 

begge hold fik ens pitch. Dette blev positivt modtaget af de fleste. 

ii. Der var dog bekymringer om hvordan man rent praktisk skulle 

gennemføre det, og risikoen for at der blev diskussion om hvorvidt der 

blev pitchet fair til begge hold, ligesom der idag kan være brok over 

dommeren. 

iii. Der blev snakket om at man evt. Kunne afprøve det, men at det ikke 

måtte kunne stoppe en kamp, hvis man ikke havde en neutral pitcher. 

f. Forslag om at fjerne outfield hegn og flere spillere. 

i. Der var forslag om helt at fjerne outfield hegnet for u12. På denne måde 

ville man undgå at mange homeruns afgjorde kampene, ligeledes ville en 

hård groundball godt kunne medføre løb til 2 eller 3 baser. Idag er det 

svært da hegnet står så tæt på. Derudover vil det give plads til outfielders. 

ii. Der blev udtrykt bekymring for, om man ikke kunne stille hold hvis man 

kun havde 6 spillere. Som respons herpå blev det forslået, at man kunne 

åbne op for, at man kunne benytte op til 9 spillere hvis begge hold havde 

det til rådighed. 



iii. Mikael laver forslag om denne reglændring, om at droppe outfieldhegn 

samt give mulighed for at bruge op til 9 spillere. 

g. Evaluering u10 DM 

i. Alle var meget begestrede for det afholdte u10 DM, samt måden det var 

blevet afholdt på, hvor fokus ikke var på hvem der vandt, men nærmere 

det gode spil. 

h. Evaluering turneringsform 

i. Alle var positive over for at vi fortsat ville prøve at lave 3 holds kamp 

dage. 

ii. Alle ønskede desuden at der blev trukket lod til puljerne til DM både for 

u12 og u15 

iii. Alle var meget positive til muligheden for at arrangere endnu en stor 

kampdag som DM så der var to store arrangementer om året. 

U15 

 

7. Åbent forum om den kommende sæson (U15) 

a. Her kan idéen om en guide “hvad skal man kunne, når man spiller U15 i forhold 

til kampafvikling” luftes, hvis der er plads 

b. Udfordringer: 

I. mister spillere i U15 række 

II. mange afflyste kampe i 2020 

III. nogle trænere der har for stor fokus på at vinde og primært har fokus på 

de dygtigste spillere og mindre grad fokus på at fastholde de nyoprykkede 

spillere. I nogle tilfælde kan det endvidere resultere i, at der tales hårdt til 

spillerne og andre. I netop denne aldersgruppe (og U12) er det vigtigt at 

trænerne er rollemodeller. Måtte vil opleve det modsatte er en 

henvendelse til klubbens bestyrelse ok. Når alt dette er sagt så har det 

dog ikke været en STOR udfordring i 2020, men tag det som et OBS-

punkt i klubberne. 

c. Turneringsform 

I. stor begejstring for turneringsformen hvor 3 hold mødes 

II. fordele og ulemper ved stævner (som i gamle dage) blev dog drøftet og 

konklusionen var at der i turneringsplanlægningen gerne må være en 

runde hvor alle hold mødes i eksempelvis Stenløse (som har 2 baner til 

rådighed). 

III. Gerne kampe hvor der spilles skiftevis U12, U15, U12 og U15 med de 2 

samme klubber, således at U12-spillerne ser de lidt større børn spille bold 

og dermed har nemere ved at tage skridtet fra U12 til U15 

IV. Kampe hver 14 dag er passende 

V. Vil gerne tidligt i gang i april måned 

VI. Fint at spille på tid (1,5 time) 



d. Forbundsarrangementer 

I. Lav en transparent proces for rekruttering af trænere til 

forbundsarrangementer. Måske der rundt omkring i klubberne findes 

trænere/spillere der gerne vil hjælpe men ikke bliver spurgt. 

e. PR-Medie 

I. Større reklame for seniorkampe således at juniorspillerne kommer ud og 

ser seniorkampe. Dette kan både ske i de enkelte klubber og på 

forbundskontoret 

f. Afvikling af kampe 

I. Spildtid som det opleves i U12 vurderes ikke at være en udfordring i U15 

og blev derfor ikke drøftet yderligere. 

g. Covid19 

I. Grundet den lange pause i den indendørs træning var der ønske om at vi 

starter sæsonen tidligt. 

II. God stemning på grund af COVID19 idet vi i klubberne rykkede sammen 

III. Kampprogram blev for presset og kampe (især i U15 rækken) blev aflyst 

 

U19 

8. Åbent forum om den kommende sæson (U19 

a. Diskussion af juniorudvalgets oplæg til kampprogram 

Restriktioner ift. Covid-19: 

  

-    Enkeltdage med mange kampe, fx ”stævne format” fra U12 

-    7 innings kampe double header /3-hold 

o   Tid hvis det er stævne/begrænset 

-    Det vigtigste er at få spillet MANGE kampe! 

  

Williams oplæg: 

  

-    Det kan være svært at kombinere U19s muligheder for at spille i weekenden, når der 

er senior-kampe også 

o   Måske lave dedikerede junior-weekender 

-    Sørge for at der er styr på evt. dispensation 

-    Nul-tolerance for brok overfor dommere 



o   Coach-challenge system? 

o   Faste regler 

-    Fastball45 – skal ikke være afslutning på sæson, men måske være en gang eller to 

om året. 

-    Der står i turneringsreglement at U19 DM skal afvikles som for senior herre 

o   §7 stk 4, l. 2 

-    Krav om dommerkursus, for at de kan dømme deres egne kampe 

  

Jonas oplæg: 

  

-    1-2-Træner er et godt udgangspunkt for ”Giving Back” koncept 

o   Lav progression efter 1-2-Træner, så fx de skal på dommerkursus eller Træner 

1 

o   Lav krav i samarbejde med klubberne 

o   Forskellige krav for de enkelte aldersgrupper 

  

  

Forslag til turneringsstruktur: 

  

-    Vi skal tilrettelægge ud fra at vi dukker op til alle kampe 

o   Bøde og/eller turneringspoint straf (pas på ift. covid 19) 

-    Stævne-dage, alle tilmeldt og skal melde afbud 

o   Tid og inning skal følge antal hold og lokation 

o   Hvis Covid-19 forhindre samling af alle hold på én bane, skal der være flere 

banner, på samme dato 

-    Jonas og Christian (Giants) laver forslag til Turneringsreglement ang. stævne format. 

o   Point 

o   DM-kval 

o   Åbent DM 

o   Anbefal corona-test (følg regeringens anbefalinger) 

§  Mundbind til trænere og udefrakommende officials 

 

Slowpitch 

9. Slowpitch 

a. Der er 10 hold tilmeldt! - hvor mange kampe vil holdene spille 

Gruppen har følgende oplæg til turneringsplanlægning: 



i. Kampresultater i den løbende sæson indrapporteres. Stillingen bruges 

ved Afslutningsstævnet (herom senere) 

ii. Den Løbende Turnering afvikles som en kombination af hverdagskampe 

og ministævner.  

Hverdagskampe Der er blandede holdninger til fredagskampe, men det 

er værtsklubbens ønske, der er bestemmende for, hvilken ugedag 

kampen afvikles. Nogen foretrækker fredag andre deres træningsdag. 

Ministævner For at reducere antallet af kampdage og for at afvikle 

kampene mod de to fynske hold, afholdes der ministævner med tre hold, 

der spiller to kampe hver (hvis én bane). Hvis der er flere baner til 

rådighed, kan der samles flere hold 

iii. Afslutningsstævnet er årets sidste stævne. Det består af to dele. Den 

ene del er afvikling af almindelige kampe, der mangler i sæsonen - disse 

kan godt være planlagt på forhånd. I den anden og sidste del, spilles som 

følger: 10-9, 8-7, 6-5, 4-3 og 2-1 i henhold til de over sæsonen afviklede 

kampe. På denne måde slutter alle hold af med en kamp mod det 

nærmeste ligeværdige hold, den løbende turnering gælder 

(konkurrenceelementet) og de kan kåres en Dansk Mester 

Det tilstræbes at alle hold har minimum to kampe på dagen. 

b. Pitching igen-igen  

Pitching situationen blev diskuteret og der var stemning for at forsætte som det 

er i øjeblikket. Dvs. ingen ændringer. 

c. Dommer-/Regelkursus 

Desværre blev dommerkurset i august aflyst, men der blev talt om at holde et lille 

dommerkursus enten i forbindelse med et mini-stævne eller et on-line 

regelkursus, da det ser ud som om, der er god opbakning til on-line møder i 

øjeblikket. 

  

I forhold til rekruttering og yderliger udbredelse af sporten, var der flere klubber, 

der havde yngre spillere, U30, der gerne ville prøve sporten men ikke fastpitch (eller 

fastpitch ikke en mulighed). Der vil derfor blive udarbejdet et ændringsforslag til 

Turneringsreglementet, således at et hold kan have to spillere i line-up ad gangen 

mellem 20 og 30 år, såfremt disse ikke har spillet divisionssoftball før. 

 

Derudover talte gruppen om, at det var vigtigt at fastholde det sociale og 

inkluderende niveau og miljø, vi har i Slowpitch i dag. 

 

Såfremt sæsonstart udsættes eller sæsonen afbrydes og herefter genoptages, 

skal det bare være der, hvor man er kommet til.  

 

         



Damer 

 

10. Åbent forum om den kommende sæson (Damer) 

a. U16-drenge landsholdet vil gerne have nogle kampe med damerne 

b. Slutspilsform (Nana Barracudas) 

Martin (Hørsholm) kommenterer at formular til ændring i Turneringsreglement mangler på 

hjemmesiden. Kontakt Marianne ( info@softball.dk ) (Vi fandt den senere) 

Deltager som træner af U16 drenge landshold. 

  

Darin vil gerne snakke omkring corona-tiltag osv. 

  

Phillip (ÅBSK) vil gerne snakke omkring aflysninger. 

Carla (ÅBSK) vil gerne snakke omkring udendørs træning. 

Rod (ÅBSK) vil gerne have kamera på alle, hvis det er muligt. 

  

Vi skal diskutere evaluering af den tidligere sæson og den kommende sæson. 

  

Nana (Barracudas) adspørger om vi kan adaptere herrernes slutspilsform. 

-    Det lader til at være overvægt mod at beholde semifinale-formatet 

o   Aflysninger under grundspil pga. corona 

o   Nye spillere/hold får mere spillertid 

  

Martin (U16 drenge) adspørger om U16 holdet kan spille med i damerækken. 

-    Dameholdene er tvunget til at møde U16 holdet (fratrækkes point) 

-    Darin; det giver damerne et syn for et mere ”aggressivt spil” 

-    Er der økonomisk støtte, hvis U16 skal til Fyn/Jylland 

-    De almene udskiftningsregler gælder ikke 

o   Frie DP/Flex og PR osv. 

-    Jonas og Bimmer skriver et forslag til turneringsudvalg 

  

Turneringsformat: 

-    ”Klubdag” med mænd og kvinder samme dag. (Turneringsudvalg) 

o   Skiftende kampe (dame/mænd) 

o   Damer først, da de er bedre til at blive og give ”atmosfære” 

o   Overvej corona-regler 

  

Aflysninger: 

-    Sene aflysninger er svære for nogle klubber at håndtere økonomisk og socialt 



  

Måske der skal være en dag/weekend hvor man samler alle holdene til en ”turnering” 

-    Skal det være med i turneringen?? 

  

Der er ønske om at Forbundet udsender en ”træner” til Århus (eller andre udviklingshold) 

således der kan udvikles den vej, frem for regler. 

  

Der er udbredt mening om at der skal være en regel, der sørger for balance mellem de stærke 

og svage hold. Fx at begrænse, hvem der må pitche kampene. 

 

Herrer 

11. Åbent forum om den kommende sæson (Herrer) 

 

H1: helst tripler eller doubler. 4 kampe er for mange. Mange kampe i en weekend – fri i 

den følgende weekend. Ikke så presset program som i ’20, hvis der er corona. Ellers fint 

med 7-8 runder = 21-24 kampe. 

 

H2: Tripler er fint. Dog enkelte hold, som helst ikke vil have tripler på hjemmebane. 14-

16 kampe er fint niveau Mindre presset program, hvis der er corona. 

 

Andre forslag: H2 kampe skal spilles på tid – f.eks. 1 time og 40 min Indlægge nogle 

alternative arrangementer, som f.eks. Fastball45, weekend turnering kun for rene H2 

hold. Kampe eller afsluttende turnering for de rene H2 hold i september. Flere 

aftenkampe Helt åbne weekend turneringer for alle 

a. Herresoftball generelt. Tvungen oprykning til 1. div. Også for 2. hold. Oprykkere 

kan evt. spille på ”nedsat tid” i 1. div. 

b. Første div skal øges til min. 6 hold (over en kortere årrække). 

c. Split turnering. Forårsturnering for alle – derefter splittes op i f.eks. 4 tophold i en 

div, og så ellers resten i den anden div. Evt. med special regler i stil med tidligere 

dameregler. 

d. Under alle omstændigheder med gentlemen aftaler, når etablerede 1. div. Hold 

mødte nyere hold (pitching). 

e. 3 rækker: H1, H2, reserveholdsrække. 

f. U23 hold i 1. div. Stor trup med alle ledige spillere i aldersgruppen. Altså ikke 

nødvendigvis kun u23 LH spillere. Hvis u23 skal spille mod f.eks. Vikings, så skal 

Vikings u23 spillere spille for Vikings. Kampene på hverdagsaftner. Præmisser 

for holdet fastsættes på forhånd: spilletid, positioner mm. 

g. Mastershold – eller ”best of the rest” hold - med I 1. Div i stil med u23 holdet. 

h. Få sparring via Teams, når DM turneringen lægges. 



i. Weekend med Fastball45. Kunne være for H1 og H2 separat (men samme sted), 

eller måske for hold sammensat af spillere fra forskellige klubber (alle klubber). 

j. I forbindelse med corona: en sen sæsonstart, så holdene kan nå at få trænet. I 

april/maj kunne træningskampe/-turneringer lægges. 

k. Evt friholdte weekends pga corona kan benyttes af landsholdene. 

I det hele taget vil det være en rigtig god idé, at nedsætte et udvalg, som 

kan finde den rigtige form. F.eks. at sigte på en helt ny turneringsform i 

2022. 

 


