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Dagsorden for repræsentantskabsmødet 2021 
 

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

2. Forbundsbestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger. 
a) Bestyrelsens Årsberetning 2020.  
b) Årsberetninger fra DSoF’s udvalg 2020. 

 

3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. (Regnskabet vedlagt 
som del af Årsrapport 2020) - Placeret i Årsrapport 2020, 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) Hørsholm forslag til ændring i Turneringsreglementet §25 

b) Stenløse forslag til ændring i Turneringsreglement §25 U12 stk. 1, Litra A 

c) Ballerup forslag til ændring i Turneringsreglement §25 stk. 2 
 

6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant. 
a) Formand for 2 år. Henriette Gilhøj er på valg – villig til genvalg 

b) Næstformand for 2 år. Mette Nissen Jakobsen er først på valg i 2022  

c) Økonomiansvarlig for 2 år. Ejnar Mikkelsen er først på valg i 2022 

d) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Jens Terkelsen er på valg - villig til genvalg 

e) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Camilla Hansen er først valg i 2022 

f) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Jonas Kristensen er på valg – villig til genvalg 

g) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Ledig  
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h) Valg af en suppleant for 1 år. Darin Craig er på valg i 2021 – villig til genvalg. Rod Moore er villig til 

genvalg. 

 

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

a) Mette Brinch – ikke på valg i 2021 
b) Nicholas Symes – ikke på valg i 2021 
c) Helene Valbjørn – ikke på valg i 2021 

De softball kyndige: 
a) Dennis Nielsen (Stenløse) – ikke på valg i 2021 
b) Martin (KIK/Hur) - på valg i 2021 

 
8. Valg af revisor 
9.  Eventuelt. 
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2.a Årsberetning fra bestyrelsen 
 

Som så mange andre, må vi starte med at konstatere, at 2020 blev et år uden lige og det gælder naturligvis 

også for softball, men det til trods lykkedes det at tænke nyt og få afviklet en del kampe.  

Men lad os starte beretningen med de positive ting: 

• Dansk Softball Forbund tilbragte mange timer på Experimentariet i Vinterferien i forbindelse OL-

temaudstillingen. En stribe frivillige voksne, unge og børn bemandede en stand med vores nye 

oppustelige batting cage og mulighed for at prøve at kaste og gribe. Det var en kæmpe succes og 

der var ofte kø. Baseret på vores optælling var der omkring 1000 igennem i de fire dage, vi var til 

stede. På opfordring fra Experimentariet har vi tilmeldt os til sommerens udstilling igen i ugen lige 

op til OL’s start, som i øvrigt meget passende indledes med softball 

 

• Dansk Softball Forbund og Dansk Baseball Forbund indgik en associeringsaftale, således at Dansk 

Baseball Forbund nu er associeret medlem af DIF via Dansk Softball Forbund og DIF har derigennem 

opfyldt deres forpligtelse til at anerkende Baseball under IOC. Det er dog ikke formålet for DSOF, 

men derimod sammen med Baseball at intensivere udbredelsen af ”sport med bat og bold”, ved 

især på juniorsiden og eventuelt på Baseball5 at lave aktiviteter og marketing sammen. 

 

• Der blev afholdt to velbesøgte junior Sommercamps: Én på Fyn og én på Sjælland - Igen et vellykket 

initiativ, der er planlagt til gentagelse i 2021 

Men så kom marts og en perlerække af aflysninger trillede ind: U12 inde-, 1-2-træner, pitching clinic og 

repræsentantskabsmøde. 

Covid-19 situationen efterlod os på mange måder i en granatchokagtig tilstand og det tog lidt tid, inden 

forbavselsen fortog sig, og vi igen kom i gang med det stragiske arbejde i dette næstsidste år af den første 

aftaleperiode: 

Vores strategiske spor med status: 

1. Medlemsvækst. Her arbejdes med to forskellige indsatsområder 

a. Vækst i gruppen 0-12 som bliver en forlængelse og udvidelse af Amerikansk Rundbold 

projektet  

Her havde vi som nævnt ovenfor rekord mange tilmeldinger til U12 inde-DM og udendørs 

afholdt vi for første gang et stævne for U10 med fem tilmeldte hold. Det var i børnesportens 

ånd med fokus på sjov og læring og både børn og voksne var begejstrede 

b. Vækst i gruppen 30+ som drejer sig om at aktivere forældre og fastholde ældre spillere i 

sporten  

I 30+ gruppen havde vi igen i år otte hold til den løbende turnering og til det afsluttende 

stævne kom endnu en klub på banen, så også her rekord med ni tilmeldte hold 

 

Så alt i alt tegner det godt for medlemsvæksten og vi venter i spænding på de nyeste tal. 
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2. Klubudvikling. Her arbejdes der med, hvordan får vi stærkere klubber. 

Tidligt på året godkendte bestyrelsen Odense Giants som spydspidsklub, der bød ind med et 

spændende og velgennemarbejdet projekt omkring Klubambassadører - vi glæder os til at se 

frugten i 2021 af dette initiativ i 2020. 

 

3. Udvikling af Pitchere og Catchere har lidt under COVID, da træningsamlinger i flere perioder ikke 

har været muligt.  

 

4. International indflydelse. Her arbejdes med fortsat at få og have indflydelse og repræsentation i 

europæisk softball. 

Sportsligt tilbageblik 

Sæsonstart blev forskudt noget, men de danske kampe blev i et stort omfang afviklet og hele den 

afsluttende del med danmarksmesterskaber i alle rækker blev gennemført inklusiv en nytilføjelse i form af 

U10/begynder stævne. 

• U12 - Stenløse Bulls 

• U15 - Vikings/Vandals 

• Damer - Odense Giants 

• Herrer - Stenløse Bulls 

• Slowpitch - Weathercocks 

U18-drengene nåede lige netop hjem fra VM i New Zealand efter en tre uger lang rejse før det hele lukkede 

ned og herefter blev alle internationale turneringer aflyst. 

Årets regnskab viser et overskud mod et budgetteret underskud, hvilket primært skyldes det på alle måder 

lave aktivitetsniveau specielt i forhold til rejser og camps. 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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2.b Udvalgenes beretninger  
 

Årsberetning for Kommunikationsudvalget 2020 

 

2020 blev endelig året hvor vi fik opdateret og relanceret forbundets hjemmeside i et nyt format. 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for hjælpen til alle dem, som har hjulpet med at få det op at stå. 
Det har krævet den del ressourcer og kræfter, men vi synes resultatet er blevet rigtig godt. 

Af den grund har der desværre heller ikke sket ret meget mere på kommunikationsfronten og vi vil derfor 
stadig være på udkig efter flere ressourcer og frivillige til kommunikationsudvalget. 

Sidst på året har vi i samarbejde med eliteudvalget arbejdet på om vi kan skaffe sponsorer til forbundet, 
herunder eksempelvis ved indkøb af landsholdsudstyr mv. 

Derfor vil vi i 2021 igen arbejde på at få flere ressourcer til kommunikationsudvalget. 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 
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Årsberetning for fra juniorudvalget 2020 
 

Ganske få dage før, der skulle afholdes et rekord stort U12 DM med 12 deltagende hold, blev landet lukket 

ned og hverken U12, U15 eller U19 inde DM blev afholdt. 

Til gengæld fik vi hurtigt genstartet juniorturneringen, da der igen blev åbnet for samvær og mange kampe 

blev trods alt afviklet. 

Specielt i U12 var spændingen stor, da det nyvedtagne forslag med delvis coach pitching skulle afprøves: To 

innings med børne pitching og tre innings med coach pitching. Det blev meget populært – børnene elsker 

det! Det giver mere spil, flere tvungne spil, mere batting og kampene er også mere lige. Mere aktion – mere 

sjov! 

Juniorturen til Prag blev aflyst, men det lykkedes at afholde to Sommer Camps – en i Øksendrup med 

overnatning (i telte) og en “sædvanlig en af slagsen” i Gladsaxe. Tilbagemeldingerne fra begge lejre var gode 

og successerne vil blive gentaget i 2021. 

Desværre lykkedes det ikke at få spillet en eneste ordinær kamp for U19 og med kun to hold tilmeldt til det, 

der skulle have været DM, blev DM aflyst og Giants tog imod GSK/Vandals på hjemmebane, og de to hold 

spillede to gode indbyrdes kampe. 

U12 DM blev afviklet i Stenløse med følgende resultat:  Guld Stenløse Bulls – Sølv Ballerup Vandals – Bronze 

Hørsholm Hurricanes 

På grund af udskudte konfirmationer blev U15 DM flyttet til første weekend i oktober og heldigvis var 

vejrguderne med os. Den indledende runde blev afviklet i henholdsvis Gladsaxe og Hørsholm, og Hørsholm 

lagde bane til medaljekampene. Vikings/Vandals løb med guldet, Hørsholm Hurricanes tog sølv og  Stenløse 

Bulls bronze. 

Som noget nyt blev der også afholdt et U10/begynder DM med udelukkende coach pitching. Udover at vinde 

kampe, kunne holdene få point for grebede bolde og outs lavet i løbet af dagen – og så var der naturligvis 
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medaljer til alle deltagere. Uden at rødme må vi indrømme er det en af vores bedre ideer i nyere tid. Mange 

små og nye softball spillere havde en fantastisk dag i Stenløse og der blev hygget på og ved siden af banen 

(der blev også fanget mange pokomoner!) 

 

Juniorudvalget konstaterede, at manglen på aktiviteter for U19 er katastrofal for dansk softballs fremtid. 

Derfor blev der i oktober afholdt et møde for de unge spillere i aldersgruppen for at høre, fra hestens mund, 

hvad disse kunne tænke sig – hvordan en god U19 turnering så ud fra deres synspunkt: • Træning og have 

det sjovt • Afveksling fra seniorbold • Ekstra træning , sjovere og mere rolige kampe • Kampe jævnt fordelt 

over året • Behøver konkurrencen også • Også for at spille gode kampe • Også blandede hold • Vil gerne 

spille med mit klubhold • Bare gerne flere kampe 

Som opfølgning var der endnu et møde, nu også med voksne i december, hvor forskellige ideer til afvikling af 

kampe og turnering blev diskuteret. Vi kan nu konstatere, at der er syv hold tilmeldt U19 turneringen i 2021 

mod tre i 2020. Vi håber, at vi kan leve op til de unges forventninger og ser frem til et spændende år for dansk 

juniorsoftball. 
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Årsberetning fra Slowpitchudvalget 2020 
 

Til årets løbende turnering 2020 var der som i den foregående sæson otte hold tilmeldt. 

Turneringen kom i gang med nogen Corona-forsinkelse, men det lykkedes dog at få afviklet de fleste kampe. 

Som sædvanlig, og desværre, kniber det forsat for nogle hold at finde den rigtige afkørsel for at ramme E20 

til Odense. Det må simpelthen kunne gøres bedre Softball Danmark – vi må alle yde for at nyde – lav en tur 

ud af det for holdet – planlæg i god tid! 

Desværre var der ikke tilslutning til det udbudte dommerkursus i august måned, men vi arbejder med 

dommerudvalget på at få et nyt kursus på benene snarest. 

Til det afsluttende DM-stævne kom også Jokers på banen med et hold, og det lykkedes dem at spille sig hele 

vejen til finalen. Her måtte de dog se sig besejret af de noget mere rutinerede Weathercocks, der efter et par 

års sølvmedaljer igen tog guldet hjem. Bronzen gik til GSK Gators. Til lykke til de tre hold med medaljerne og 

tak til alle hold for god sportslig deltagelse. 

Amager Vikings sørgede som sædvanlig for godt vejr og et excellent arrangement, hvor der hverken mangle 

vådt, tørt eller godt humør. Tak for det. 
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Årsberetning for Dommerudvalget/UIC´s 2020 
 

En anderledes sæson grundet Covid 19, må man sige! 

Derfor blev det stort set heller ikke til nogen udenlandsrejser for vores internationale dommere i 2020.  

Eneste rejse var til gengæld en af de lange, da Jens (Busser) i januar tog til Australien for at deres Mens 

open. Tæt på det blev aflyst, da dette var lige midt i de mange brande der raserede rundt i Australien på 

det tidspunkt. 

Slutspillet i 2020 føler jeg forløb rigtigt godt. Vi kunne af gode grunde ikke invitere dommere udefra, så det 

blev kun dømt af dommere fra dommerklubben samt indtil flere frivillige der ønsker at blive bedre til denne 

kunst. Stor ros til alle. I gjorde det rigtigt godt! 

Vi ønskede også at der skulle holdes et slowpitch dommerkursus, hvor der blev sendt adskillige rykkere ud 

for at få deltagere med på det. Dette måtte vi desværre aflyse, da vi ikke fik en eneste tilmelding. Vi 

prøver igen i 2021, så kom nu ud af busken, så alle hold i hvert fald har en der er helt inde i reglerne. 

Derudover ønsker vi at afholde et fastpitch kursus for nye dommere. Mere om det på 

repræsentantskabsmødet.  

Håber 2021 bliver et godt softball år for alle. 

Dommerudvalget 
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Årsberetning for Eliteudvalget 2020 

Herrer: 

u.16 

Træner: Frode Lindtner, Martin Jørgensen, Jens Terkelsen 

Turneringer: 

Alt aflyst pga. Corona. 

Kommentarer: 

Desværre blev årets EM rykket til 2021 pga. Corona.  Holdet fik dog afholdt fællessamlinger i løbet af 2020, 

og alle glæder sig til 2021 og krydser fingre for at EM kan gennemføres! 

u.18 

Træner: Kevin Stockford, Mark Bordonaro 

Turneringer: 

VM i Palmerston North, New Zealand, nr. 12 ud af 12 hold. 

Kommentarer: 

Et forholdsvist ungt hold kæmpede bravt mod overmagten.  Halvdelen af holdet kan stadig spille u18 i år, så 

VM blev en lærerig turnering, hvor spil og resultater blev forbedret i løbet af turneringen. Glædelig, at rigtig 

mange spillere kunne ses på banen i vores hjemlige 1. division. 

Desværre blev årets EM rykket pga. Corona og spilles nu her i 2021 

Senior 

Træner: Anders Jørgensen, Valdemar Yerkelsen og Benjamin Gorlén 

Turneringer: 

Alt aflyst pga Corona. 

Kommentarer: 

Holdet ser frem til at komme i gang igen - og til EM i 2021, som dublerer som VM kval. 

Damer: 

u.18 

Træner: Jesper Panduro og Tobias Tornberg 



13 
 

Ingen turneringer i 2020 

Kommentar: 

Desværre et år uden den helt store aktivitet pga Corona. Holdet ser frem mod det næste EM  i 2021. 

Senior 

Træner: Kim Hansen og Jonas Balck Kristensen 

Turneringer: 

Ingen turneringer i 2020 

Kommentarer: 

Også her en sæson med forholdsvis få aktiviteter.  EM 2020 blev rykket til 2021, så holdet glæder sig til at 

komme i kamp igen, under ledelse af et nyt trænerteam. 

En sæson præget af coronaen, med et usædvanligt lavt aktivitetsniveau.  Dog er alle vores hold rigtig fint 

fyldt op med trænere og holdledere, så vi er fortrøstningsfulde og glæder os bare til en ny sæson.  Her er til 

gengæld fuldt program, med EM’er for alle hold! 

 
Vores battery ved u18 VM: William Melin og Nicholai Rindom 

 

 

 

 
 

Årsberetning for Amatør- og Ordensudvalg 2020 
 

En enkelt sag behandlet og indstilling fulgt. 
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Årsberetning for Turneringsudvalget 2020 
 

Medlemmer: Lars Højrup Nielsen og Jens Terkelsen 

Som vanligt ikke det helt store at berette - udover lidt ekstra aktivitet grundet omlægning af programmet, 

da vi heldigvis fik lov til at spille kampe igen i juni måned. 

Alt i alt fik vi afviklet stort set det normale program + alle vores DM-slutspil. 

Årets danske mestre: 

u12: Stenløse Bulls 

u15: Ballerup Vandals / Amager Vikings 

u19: Gladsaxe Gators 

Slowpitch: Weathercocks, Gladsaxe 

Damer: Odense Giants 

Herrer: Stenløse Bulls 

Vinder af 2. division, herrer: Penguins, Hørsholm 

 

Odense Giants - Dansk Mester 2020 
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5. Indkommende forslag til ændring af DSoF Love og Turneringsreglement  
 

5.a 

Forslagsstiller: Hørsholm BSK 

Kontaktdata for  

evt. dialog med Lovudvalg: 

Vedrørende: - Turneringsreglement § 25 

Type: - Ændring / Omskrivning af hele paragraffen  

Forslaget ønskes vedtaget med effekt i sæsonen 2021 ellers 2022 
 

Begrundelse: 

Baseret på erfaringerne fra den seneste sæson, tror vi på, at voksen-pitching er vejen frem i en række, hvor 

mange spillere stifter bekendtskab med softballsporten for første gang.  De to innings med børne-pitching 

viste sig, at være meget langtrukne – og børnene kedede sig.  Batterne vidste, at det knapt kunne betale sig 

at svinge, fordi de højst sandsynligt alligevel fik en walk, med et efterfølgende voksen-pitch.  

Desuden har vi fjernet alle ”tekniske outs”, altså outs, som ikke har med et spil at gøre. Børn skal kunne forstå 

spillet! 

Endelig har vi redigeret lidt og skrevet lidt til, så reglerne afspejler spillet på banen. 

Forslået helt ny tekst: 

§ 25 U12  

Intentionen med alle u12 reglerne er, at børnene skal have det sjovt, når de spiller softball.   Coaches, 

dommere og andre voksne er til for at hjælpe børnene på begge hold.  Fair Play bør være i højsædet ved 

alle u12 kampe. 

Stk. 1 I denne række spilles der med bløde 11” bolde. 

Stk. 2 I denne række spilles med 6 markspillere på banen.   

Hvis begge hold er enige derom, kan der spilles 7 mod 7, 8 mod 8, 9 mod 9 eller 10 mod 10.  

Holdene skal altid have det samme antal spillere i marken. 

Stk. 3 I denne række spilles på tid.  Ingen inning må startes efter 60 minutters spil. 

Stk. 4 I denne række spilles med fri udskiftning i marken.  Batter line-up’en skal dog følges. 

Stk. 5 I denne række spiller med voksen-pitching. Den voksne skal stå mindst 10 meter fra homeplate 

når pitchet afleveres.  Pitcheren kan enten være en coach på holdet, eller – hvis begge hold er 

enige derom – en neutral voksen pitcher.  Et pitch skal være let at slå til, uanset om der spilles 

med en coach som pitcher eller en neutral voksen. Den voksne deltager ikke i det efterfølgende 

spil i marken og børnepitcheren er placeret i nærheden den voksne, når der pitches og er efter 

pitch release i praksis pitcher og opfylder alle dennes normale roller i spillet. Det er 

børnepitcheren, som skal have bolden midt i infielden, for at stoppe spillet.  Først derefter 
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afleverer børnepitcheren bolden til den voksne pitcher, og et nyt spil kan starte. 

Børnepitcheren må stå i den trekant, som dannes af 1., 2. og 3. base, og behøver ikke at bære 

maske. 

Voksen-pitcheren må ikke pitche opvarmningspitch før start af en inning. 

Stk. 6 Hvis batteren svinger og misser den tredje strike, er batteren out – uanset om catcheren har 

grebet bolden eller ej.  Løbere må ikke avancere.   

Stk. 7 Det er ikke tilladt at bunte. Sker dette, efter dommerens skøn, er bolden død og batteren får 

et nyt forsøg ved bat. Buntet tæller ikke som en strike. 

Stk. 8 Hvis voksen-pitcheren rører bolden eller bliver ramt af bolden, er bolden død og batteren får 

et nyt forsøg ved bat. Den ramte bold tæller ikke som en strike. 

Stk. 9 Batteren kan ikke få en walk eller en hit by pitch.  Dommeren tæller kun strikes, når batteren 

svinger. Et pitch, som batteren ikke svinger efter, er et no-pitch – uanset om pitchet er i 

strikezonen eller ej. 

Stk. 10 Løbere må ikke forlade basen før batteren har ramt bolden. Der er ingen straf for at forlade 

basen for tidligt, men dommeren skal gøre løberen og coachen opmærksom på fejlen. 

Løbere kan kun avancere på en battet bold. 

Stk. 11 Det offensive hold har kun mulighed for at sende 6 spillere til battet pr. inning, talt fra den 

batter der påbegynder den pågældende inning.  Der må gerne være flere end 6 battere i batter 

line up’en, men kun 6 må batte pr. inning.  En coach, eller batteren selv, fra det offensive hold 

skal til dommeren og en coach fra det defensive hold, meddele at den sidste batter står i 

batterboksen.  

Efter at den 6. batter har slået bolden ud i marken, bytter holdene side, når der opnås tre outs, 

eller når en markspiller har kontrol over bolden og er i kontakt med home-plate.  Er der mindre 

end to outs, når den 6. batter slår, så skal baseløbere overholde almindelige regler ved gribere 

(tagge up). 

Stk. 12              I denne række spilles der IKKE med ”infield fly”-regel. 

Stk. 13 I denne række må det defensive hold gerne stille en coach ud i marken for at hjælpe sine 

spillere.  Coachen skal været placeret i outfielden, og må ikke deltage fysisk i spillet.   

Stk. 14 I denne række er det påkrævet at batteren og løberne bærer hjelm med visir for ansigtet. Hvis 

det konstateres, at en spiller alligevel bærer en hjelm uden visir, skal denne omgående skifte 

til en lovlig hjelm. 

Stk. 15 I denne række må der ikke spilles med metalspikes. Hvis det konstateres, at en spiller alligevel 

har metalspikes på, skal denne omgående skifte til lovlige sko.  
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5.b 

Forslagsstiller: Stenløse Bulls 
 
Vedrørende: Turneringsreglement §25, U12, stk. 1, Litra A 
Type: - Ændring af eksisterende (sletning gennemsteges, nyt med fed) 
 
Forslaget ønskes vedtaget med effekt i sæsonen 2021 ellers 2022 
 
Nuværende tekst: 
 

§25 U12 

Stk. 1 Denne række spiller med en pitcherafstand på 10,67 m jf. ESF regler.  

 

Forslået ny tekst: 
 

§25 U12 

Stk. 1 Denne række spiller med en pitcherafstand på 10,67 m jf. ESF regler. A) Der spilles i denne række 

ikke med outfield fence eller kegler. 
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5.c 

Forslagsstiller: Ballerup Vandals/Martin Nørskov Jensen 

Kontaktdata for  

evt. dialog med Lovudvalg: 

Vedrørende: - Turneringsreglement §25 stk. 2 

Type: - Ændring af eksisterende (sletning gennemstreges, nyt med fed) 

  

Forslaget ønskes vedtaget med effekt i sæsonen 2021 ellers 2022 
  

Nuværende tekst – hvis nogen: 

Xxxx 

Forslået ny tekst – hvis nogen: 

I denne række spilles der delvist med neutral pitching: De to første innings af hver kamp pitches af en ”børne-

pitcher”. De efterfølgende tre innings pitches af en neutral pitcher som pitcher til begge hold. Den neutrale 

pitcher deltager ikke i det efterfølgende spil i marken og børnepitcheren er placeret ved siden af den neutrale 

pitcher, når der pitches og er efter pitch release i praksis pitcher og opfylder alle dennes normale roller i 

spillet. Børnepitcheren bærer forsat maske.  Medmindre andet aftales er det hjemmeholdets ansvar at stille 

neutral pitcher. 


