Samlet evaluering af sæsonen 2021
Evaluering af årets u12 turnering
Der var overordnet positivt feedback på turneringen i år og det nye coach pitching tiltag. Der blev
kort nævnt nogle småjusteringer, der officielt ikke er beskrevet, men der er blevet spillet med i flere
kampe (f.eks. strike-out reglen)
Følgende diskussionspunkter er blevet indleveret:
Skal der overhovedet være et DM – skal der nedsættes en gruppe der kan finde en bedre
afslutning på sæsonen? - Kunne et åbningsstævne og et afslutningsstævne være en
mulighed? (juniorudvalget):
Det er lige på nippet, men synes det er i orden. Vi skal som ledere have fokus på det sjove aspekt.
Det har mange gode effekter det setup vi har nu (Frode). Flere stævner ville evt. også ændre på
det. Vi skal have faste rammer for hvordan vi afvikler stævner. Hvis der skal laves DM’er, skal der
være et fast kampprograms setup (Niels). Det kommer ikke til at ændre noget at vi ændrer navnet.
Seedning fremfor lodtrækning (Lars). Seedning er for tidligt (Camilla)
Skal DM (hvis vi vil have det) evt. ligge før sommerferien? (juniorudvalget):
Generelt ja til et stort stævne før sommer, men ikke DM. Evt. afvikle flere u12 kampe til i weekend i
stedet for et stævne (Frode). Hvad med en camp før sommerferien i stedet for en turnering. Camps
i weekenden i stedet for hverdage? (Pernille)
Hvordan gik det med coach pitching og hvordan hænger det sammen med at udvikle
pitchere til u15? (juniorudvalget):
Overordnet set meget positivt feedback, men det er ikke muligt at se en effekt endnu. Vi skal
forsætte i næste sæson. Input fra deltagere:
• Coach pitch har virket godt og givet meget spil og spil glæde. At træneren må bevæge sig
ud i fielden har også været godt – Det bliver spændende at se hvordan det kommer til gå
med pitching (Niels).
• Der er færre hos vandals der træner pitching lige pt, men vi er positivt stemt over for coach
pitching (Martin)
• Vi savner at der er P/C på i forhold til engagementet hos spillerne. Problemet er rykket op i
u15. Evt. prøve med en inning i næste sæson. (Pernille)
• Lad os forsætte og stryge strik-outs (Jens)
• Det kom meget mere spil og er blevet mere positiv stemt overfor initiativet. Vi er nødt til at
have nogle tilbud til at få dem på 12 og 13 år i gang med pitching. Der skal være udover
klubberne (Lars).
Generelt opfordring i forhold til pitcher udvikling i alle ungdomsrækker: Pitcher clinics skal i gang!
U12 fastlagte slutspilsformer (Niels, Stars):
Blev vendt i ovennævnte diskussion og der var en bred enighed til nogle faste rammer for
turnering/stævne setups

Hvordan vi undgår aflyste kampe grundet manglende spiller på det ene hold (Tomas,
Vikings):
Det virkede ikke til at have været det store problem hos de deltagende, men diskussion faldt på
brugen af dobbelt headers og triple headers… Dog uden nogen konklusion
U12 pitcher/catcher, u10 afslutningsstævne og spiller i outfielden eller ej (Pernille, GSK):
Det mest blev vendt og diskuteret i starten, men der kom en lille snak omkring spiller i outfielden.
Der var stemning for at have spillere derude, især nybegynder da de på den måde kunne føle at de
også var en del af spillet.
Evt.:
Spørgsmålet angående alderen på spillere kom op og der blev diskuteret forskellige løsninger hvor
spilleren ikke fik uønsket/dårlig opmærksomhed. Der blev opfordret til at stole på træneren og/eller
evt. have en holdliste med. Det er tilsyneladende kun til DM at problemet gør sig gældende.
Der blev også efterspurgt mere gennemsigtighed fra bestyrelsen og et evalueringsmøde af
landsholdet.
Deltagere:
Jannik (Oysters), Frode (Hørsholm), Jens T (Hørsholm), Lars (GSK), Niels (Stars), Martin
(Vandals), Pernille (GSK), Camilla (Bestyrelse og Vikings), Daniel (DSoF)

Evaluering af årets u15 turnering
Følgende diskussionspunkter er blevet indleveret:
Mange aflysninger (juniorudvalg):
Ikke noget bud på noget konkret – bortset fra de mange flyttede konfirmationer grundet corona.
Forhåbentlig en enlig svale. Evt. kan u15 spilleres deltagelse på u19/H2 være en årsag.
Vil vi noget mere eller noget andet (juniorudvalg)?
Der blev fremført, at der kan være lidt langt mellem aktiviteterne i u15 rækken. En øget mængde af
kampdage kan måske være med til at holde fokus.
Der blev foreslået en sommerturnering i juni måned, á lá DM stævnet – for alle hold.
Der blev foreslået, at pigerne i u15 rækken kan pitche fra 12 m. Evt. ville pigerne kunne pitche fra
en streg, så man ikke skulle slå en pitcherplade i hver gang der blev skiftet inning. (Dette forslag
kræver et officielt forslag til Reps.mødet).

Evt.:
Niels foreslog, at der skal ligge en på forhånd fastlagt slutspilsform (afhængig af antallet af hold),
som kunne ligge som et bilag til Turneringsreglementet. Før slutspillet trækkes der så lod mellem
holdene til det fastlagte program. Niels ville gerne have, at det var et fælles forslag til Reps.
Mødet.

Stars ville meget gerne undgå trippel kampe, men de resterende hold syntes nu godt om dem.
Der var snak om evt. kortere spilletid – 90 eller 75 min.
Der var forslag om at kombinere u15 og u19 kampe.
Der var forslag om en Sommer Camp målrettet vores ældste juniorer – u15/u19.
Der var forslag om at lægge en ekstra runde ind i programmet – f.eks. som aftenkampe for de
sjællandske hold.
Ud over det, så burde Bestyrelsen måske gøre det lidt skarpere, hvem der følger op på alle de
forslag mm. som dukker op til evalueringsmøderne. (Hvem gør hvad).
Deltagere:
Jens (Bestyrelsen og Hørsholm), Frode (Hørsholm), Tomas (Vikings), Karina (Ballerup), Niels
(Stars), Jannik (Oysters)

Evaluering af årets u19 turnering
Some stats from 19 and 20:
U19 – Status 2021
• Last year 3 teams signed up
• 2 teams ended up playing a total of 2 games
2021 (dates are perhaps not precise)
• 7 teams signed up
• Opening tournament 7 teams played 9 games (fastball 45)
• Drengedag – cancelled
• Pigedag – 12 girls met in Ballerup. Had a practice and played a scrimmage game
• 5/8 – Bulls withdraw
• 7/8 - 3 games scheduled none played
• 22/8 -3 games scheduled three played
• 31/8 – Hurricanes withdraw
• 5/9 – 3 games scheduled -> 2 without Hurricanes – 1 game played
• DM-stævne:
o 6 games played by 5 teams
Total for 2021
➔ 21 games played
➔ 5 teams ended the tournament
In general, the feeling was that it was a small, but impactful step forward from the previous season
but there were still only a few days of actual events, and the playoff system was very “last minute”.
The level of playing was very high, especially on the pitching side… It can be tough for new players
(just promoted from u15 or new to the sport) to enter the game. There was a lot of cancellations

last year and perhaps it was due to the u19players being on several other teams (h1&h2) → the
game schedule was perhaps too tightly packed around the u19 games causing a conflict of
interest.
On the fastball45 initiative:
It was fun and giving to a lot of players due to the different elements and nuances that they need to
learn (a super experience for new players). Let’s get more fastball45 but not forget to play “proper”
softball, especially for the good players.

Følgende diskussionspunkter er blevet indleveret:
Hvad kan vi gøre for at spille flere kampe næste år (juniorudvalget):
A lot of agreement over a u19 season where you in weekdays play fastball45 and then have two or
three big tournaments with softball (DM included). It is important that the u19 games (being either
fastball45 or reg. softball) are not scheduled too close to H1, H2 & D1 games, to avoid team
conflicts.
It could be a good idea to hear the clubs which days they want to play (on weekdays) since some
could prefer to use a training day and others want full training and games. Both Mark and Niels
showed interest in creating a structure for next season with the help of Daniel and a green light
from the Juniorudvalg.
Hvad gør vi med holdløse u19spiller der gerne vil spille? (juniorudvalget):
Some discussion on pickup players vs players w/o a team. There was general agreement that
better/ more transparent communication about this topic is needed for the players, coaches, and
parents. It was mentioned that perhaps there should be no restrictions for pickups in fastball45, but
it should not be allowed for the DM. In the case of DM there should be some sort of lottery system
designed for assigning players w/o team who wants to play. No først-til-mølle. The feeling is that
not including them could be worse than having uneven teams playing each other.

U19 - Flere kampe eller stævner - gerne Fastpitch 45 + fastlagte slutspilsformer (Niels,
Stars):
A tournament tree template for stævner and slutspil in form of an appendix to the existing Softball
rules and laws was discussed in order to have more transparency.

Evt.:
Also discussed and agreed upon be all:
A “give back” clinic from Man’s National Team on batting, catching, pitching would be good.
Evaluate balls and strikes rule → should be regular count
Deltagere:
Frode (Hørsholm), Karina (Vandals), Niels (Stars), Mark (Vikings), Darin (DSoF), Daniel (DSoF)

Evaluering af årets Slowpitch turnering
Punkter:
1. Bordet rundt
2. Året der gik
3. Løbende turnering og DM
4. Sjællandske hold til Fyn
5. Stævner
6. Aldersgrænse
7. Kampdage
8. Regelændringer
9. Andreas
10. Visioner
11. Yderligere kommentarer
1. Bordet rundt
Mødet startede lidt over 18:00 ved at Jonas bød velkommen som forbundets repræsentant.
Derefter præsenterede hver deltager sig kort.
2. Året der gik
Foruden det der kommer i dag, så blev der opfordret til at forslag til slowpitch bliver sendt via
Slowpitchudvalget.
• Flere bød ind på kommentarer i forhold til året:
• En kamp er for kort tid, da 5 innings kan være overstået på 50 minutter
• DM i år var for kedeligt med kun 2 kampe på dagen.
• Hyggen forsvundet i den gennemgående turnering, da der blev gået for meget op i at
vinde (få point)
• Godt at bestyrelsen har lyttet og allerede indkaldt til evalueringsmødet nu.
• Giants har næsten spillet alle kampe i år, i forhold til de seneste år.
• Fredag er ikke den bedste kampdag for alle hold
• Dobbeltheader kampe specielt når hold fra Fyn er indblandet er at foretrække
3. Løbende turnering og DM
Den løbende turnering løb fra primo april til ultimo august med afsluttende DM stævne den 4.
september.
Kommentarer samlet op under en livlig runde:
• Det gode ved DM stævnet i år var at man umiddelbart mødte en modstander der gav en
lige kamp.
• Bibeholde setup med DM stævne som før. Det har bragt antallet af hold op på 10,
hvilket jo dermed er den største turnering i forbundet.
• Flere der nævnte at man vil have formatet for DM stævnet ændret tilbage til tidligere år
hvor man spillede flere kampe.
• Man kunne overveje en opdeling, med dem der ville spille om DM og så et andet for de
hold hvor det mere var hyggen og mod hold på nogenlunde samme niveau.
• For den løbende turnering blev dobbeltheader kampdage nævnt.
• Længde på kampe i den gennemgående blev nævnt og foreslået 7 inning kampe i
stedet for.
• Uanset DM stævne format, så bør der ikke spilles kampe fra gennemgående turnering
på denne dag.

•
•

Man bør overveje en social afslutning på DM stævne, så man bibeholder hyggen, samt
sikre at der er flere der bliver til de sidste kampe.
Man kan bruge løbende turnering til en seedning til DM stævne, men kan gøres på
mange måder…
F.eks. minus point ved ikke at deltage på kampe Fyn

Jonas opsummerede med følgende observationer:
• DM stævne skal bestå af mere end 2 kampe pr. hold
• Når hold fra Fyn er involveret, så skal det være dobbeltheaders

4. Sjællandske hold til Fyn
Som altid lidt udfordringer med at få hold til Fyn, selvom det var bedre i år.
• Dobbeltheaders gerne mod samme hold i stedet for 3 holds-stævne. Det vil dog betyde
en dobbeltturnering.
• Dobbeltheaders, men tror ikke på flere kampe totalt, så derfor som 3 holds-stævner.
• Ved dobbeltheaders, så kan tredje hold være dommer.
• Når Giants/Oysters er på Sjælland, så også dobbeltheaders, da en kamp er for lidt.
• Alle hold bør have en tur til Fyn i løbet af sæsonen.
• Der blev spurgt til hvordan andre afviklede kampe mht. dommer. Nogle klarede de
internt mellem de to hold, andre havde fået en ungdomsspiller til at dømme.
• Slowpitch kan også bruges til nyuddannet dommere
Opsummering:
• Dobbeltheaders når fynske hold er indblandet.

5. Stævner
Igen en livlig snak med følgende noteret kommentarer:
• Løbende turnering som i dag (bløde bolde etc)
• Stævner kan være andre formater som f.eks. PRO eller andre setup.
• Stævner kan være hvor man tilmelder sig individuelt og ikke som klubhold
• Stævner skal være uafhængig af løbende turnering.
• Stævner skal følge vores normalle regler, så der ikke kommer for mange forskellige
regelsæt.
Opsummering:
• Stævner skal være uafhængigt af gennemgående turnering.
• Stævner kan bruges til at teste forskellige formater
• Individuel tilmelding foretrækkes til stævner

6. Aldersgrænse
Igen en masse kommentarer:
• Ønske om mulighed for yngre spillere kan deltage
• Herre 1 spillere kan ikke deltage i slowpitch, uanset alder
• Man skal sikre en fastholdelse af nuværende spillere
• Blød bold, så det vil fastholde det sjove i spillet.

•
•
•

Hygge er det primære, og det vil nye/yngre spillere godt kunne forstå.
Forslag: Alle over 16 år kan spille med i Slowpitch. Hvis man er Herre 1 spiller, så
fastholdes aldersgrænsen
Kan også bruges til at få nye spillere (yngre som ældre) ind i sporten, hvor fastpitch
måske ikke er så tillokkende i første omgang.

Opsummering:
• Der var overvejende positiv stemning for deltagelse af yngre spillere.

7. Kampdage
Tæt på det hurtigste gennemgået emne, men dog et par kommentarer alligevel:
• Andre dage end fredage foretrækkes
• Andre foretrækker fredage, da det giver en god afslutning på ugen.
• Det har og har altid været muligt at flytte kampe dage, man skal dog aftale det med
modstander holdet og melde det ind i fornuftig tid i forvejen.
• De enkelte hold bør have bedre disciplin i forhold til kampdage, så man kan få dem
flyttet tidligere.
Opsummering:
• Ved tilmelding af holdet skal man også oplyse foretrukne kampdage
8. Regelændringer
Her kom der en del forslag/kommentarer:
• Den øverste pitchhøjde (maks 360 cm) fjernes
• Ændre regler så vi bruger de internationale regler
• Overvej om illegal pitch skal fastholdes. Svært at administrerer under kamp, så hvis
man vælger at slå, så er det et pitch.
• 7 innings kampe i stedet for 5 innings som i dag. Eventuelt på tid
• 5 run regel (man skifter hvis man har 5 runs i en inning)
• Mindre bold når kvinder batter
• Præcisering af tag spil er tilladt.
• Præcisering af reglerne generelt f.eks tagspil og slide er tilladt i Slowpitch.
Opsummering:
• 7 innings kampe foretrækkes
• Hvis 7 inning, så kig på Mercy regel
• Overvej 5 run regel (eventuelt 6 run regel)

9. Andreas
Gik på turneringsplan med forslag om en tidligere start og en senere afslutning for at sikre en
længere sommerpause. Det gav også lidt kommentarer/forslag:
• Som nævnt tidligere så er den løbende turnering fra primo april til ultimo august. DM
stævne ligger i start september for ikke at kolliderer med Herre, Dame og
ungdomsafslutningerne.
• Vend turneringen, så man spiller efterår/forår med et DM stævne i ultimo juni/primo juli.
• Hvis turnering vendes, er man villig til at spille i oktober? Skader er et problem på den
kolde årstid desuden blev det nævnt at der var stadig meget aktivitet der.

•

Stævner kan også arrangeres/afholdes i sommerferien.

10. Visioner
Jytte havde været i Barcelona og havde følgende observationer:
• Lavere aldersgrænse, krav til antal kvinder på holdkortet og banen, 5run inning
• Co-ed stævner (krav til antal kvinder)
• Slowpitch skal også være fastholdelse, så overvejes hvordan man fastholder både
forældre og tidligere divisionsspillere, samt fastholdelse af kvinder.
• Forbundet skal komme op med en ny strategi for fastholdelse/udvidelse af softball
herunder slowpitch i Danmark.
• Deltage i turneringer i udlandet. Skal det være på klub eller forbundsniveau?
o Kan være begge, men der er nogle turneringer der kræver en strammer
turneringsform f.eks. SuperCup.
11. Yderligere kommentarer
Tiden var gået og Jonas takkede af kl 20:40
Tilstede (13):
Jonas (DSoF), Andreas (Vikings), Daniella (Giants), Jan Paulsen (Lyngby), Jannick (Stars),
Jens/Busser (Hurricanes), Jytte (Jokers), Kristian (Kokkedal/Hørsholm), Lars N (GSK), Lars
Thor N (GSK), Mikkel (Oysters), Paw (Stars), Carsten (Weathercocks)

