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Årets Træner, Henriette Gilhøj, Vandals Årets Frivillig, Kristina Brødsgaard, Giants



What is to come



Spor 1 - 2021

•

•

•

•

•

•



•

•

•



•

•

•

•





•

•

•

•



•

•

•

•





Hvem er vi?

Henriette Gilhøj 
(Formand)

Anne-Mette 
Lykkegaard 
(Odense)

Mikael Larsen 
(Stenløse)

William Melin 
(Gladsaxe)

Christine 
Mandrup 
(Ballerup)

Jonas Kristensen 
(Bestyrelsen, 

DSoF)



Hvad arbejder vi med?

For at have et godt 
og tilpasset tilbud til 
alle junior-rækkerne 

i Dansk Softball

Løbende tiltag og 
forbedringer



I støbeskeen 
lige nu • U10 

• U12 Regler 

• U19 Turnering

• Juniortur – Nyt format og sted

• Sommercamps – Med og uden overnatning





Hvem er vi?

Jens Michael 
Jakobsen, UIC

Jonas 
Kristensen, A-

UIC



Hvad arbejder 
vi med?

At udvide og dygtiggøre den danske stab af 
dommere, både nationalt og internationalt

• ”Niveau Program”

• Dommerkurser

• Ambitioner
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dommere, både nationalt og internationalt

• ”Niveau Program”

• Dommerkurser

• Ambitioner



Dommerkursus – NU 
ONLINE!

5 Moduler á 1-1,5 time

Hverdagsaftener kl 20-21 (21.30)

Starter efter Påske 

Evaluering på banen til U19 stævne 19/6



Dato & Tid

14/4 kl 20 – Modul 1

21/4 kl 20 – Modul 2

28/4 kl 20 – Modul 3+4

5/5 kl 20 – Modul 5 (test)





Eliteudvalget

• Landsholdene og deres aktiviteter
• Kalender, træning og turneringer
• Strategi og målsætninger
• Retningslinjer for landshold
• Uniformer
• Talent udvikling 
• Samarbejde mellem holdene
• Samarbejde med andre lande
• Coaching staff
• Støtteordninger
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PR og 
kommunikation

• Ny hjemmeside er endeligt på plads
• Mangler fortsat ressourcer til udvalget som kan hjælpe med at sprede alle 

de goder ting, der sker i Softball

• Hjælpe med at fortælle om strategien for forbundet



Budget 
2021

2020 Budget 
2020

2019 Budget
2019

2018 Budget 
2018

Tilskud DIF 900.000 926.000 926.125 937.755 897.000 931.000 930.000

Tilskud Kulturstyrelsen 10.000 11.069 10.000 12.574 10.000 11.508 10.000

Øvrige indtægter 174.000 142.159 174.000 178.949 188.000 149.664 187.855

Indtægter i alt 1.084.000 1.079.228 1.110.125 1.129.278 1.095.000 1.092.172 1.127.855

Udgifter totalt -1.555.309 -692.480 -1.201.201 -1.037.557 -1.149.700 -1.179.071 -1.334.200

Årets resultat -471.309 386.748 -91.076 91.721 -54.700 -86.899 -206.345

Kommentarer:
Realiseret 2020: 
Realiseret resultat er i høj grad påvirket af corona over hele udgiftssiden, både i forhold til elite og bredde
Budget 2021: 
Da 2020 i høj grad har været påvirket af corona foreslås ekstraordinære tiltage hhv. uniformer og breddeaktiviteter



Budget 2021 2020 Budget 
2020

2019 Budget
2019

2018 Budget 
2018

Eliteaktiviteter -380.314* -91.283 -312.701 -226.361 -201.150 -352.549 -306.650

Breddeaktiviteter -968.890 -459.976 -693.750 -728.058 -781.250 -677.642 -859.250

Uddannelse -89.000 -12.286 -90.000 -33.357 -68.000 -43.296 -69.000

Administrationsudgifter -38.105 -76.044 -37.450 10.448 -22.300 -39.899 -22.300

Mødevirksomhed -79.000 -52.891 -72.000 -60.229 -77.000 -65.685 -77.000

Udgifter i alt -1.555.309 -692.480 -1.201.201 -1.037.557 -1.149.700 -1.179.071 -1.334.200

Kommentar:
Realiseret 2019: 
Som nævnt er udgifter over hele linien påvirket af corona  
Budget 2021:
Breddeaktiviteter bør svare til eller være mere end den strategiske støtte fra DIF på 710.000 kr for 2021
Eliteaktiviteter i budgettet svarer tilnærmelsesvist til grundstøtte eksl. IKC andel (IKC andel udgør 266.187 kr.)
I budgettet er der ekstra ordinært afsat 175.000 kr. til indkøb af uniformer, samt 225.000 kr. til øgede breddeaktiviteter
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