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Tjekliste for ny klub 

 

For at blive gyldigt medlem i Dansk Softball Forbund: 
     

Opgave Tjek 

Klubben skal lave et sæt vedtægter, der kan godkendes i forhold til folkeoplysningsloven:   

- DIF/DSoF har et sæt standardvedtægter, som opfylder alle krav til 

folkeoplysningsloven. De ligger tilgængelige på hjemmesiden eller man kan få 

tilsendt. Her skal klubben bare udfylde egne informationer.  

 

 

Indkaldelse og afholdelse af stiftende generalforsamling: 

- Der er ingen krav til, hvornår og hvem man indkalder til den stiftende 

generalforsamling, men det er en god idé at indbyde relevante målgrupper i 

lokalsamfundet og reklamere i lokalaviser/sociale medier for jeres stiftende general 

forsamling.  

- Til den stiftende general forsamling skal nedsættes en demokratisk valgt bestyrelse 

 

Klubben melder sig ind i DSoF ved at sende følgende til udviklingskonsulent, 

udvikling@softball.dk: 

- Vedtagne vedtægterne for klubben fra den stiftende general forsamling 

- Det udfyldte dokumentet ” Oplysningsskema ved indmeldelse. DSoF” 

 

 

Klubben betaler kontingent til DSoF ved kontingentopkrævning, som sker hver februar 

måned på baggrund af den årlige medlemsindberetningen i januar.  

Det koster 20 kr. pr. medlem (dog minimum kr. 200,- pr. klub) at være medlem. 

 

Til medlemsregistreringen skal klubben oprettes i det Centralt ForeningsRegister, som 

bruges af Danmarks Idrætsforbund. Her er det et krav at klubben har minimum have 5 

betalende medlemmer.  

Så det er ikke et krav fra start at have 5 betalende medlemmer, men ved 

medlemsoptællingen skal der minimum var 5 medlemmer.  

 

 

 

For at kunne deltage i forbundets turneringer og stævner: 

 
Opgave Tjek 
Klubbens hold vil tilmeldes turneringen, og deltagergebyret for turneringerne betales. 

Tilmeldingen til turneringerne foregår primo januar for den kommende udendørssæson.  

Priserne er pr. hold:  

• Herrer 1. division: 6.500 kr.  

• Herrer 2. og 3. division + Damer: 3.750 kr. 

• U19, U15 og U12: 2.500 kr.   

• Slow Pitch: 500 kr. 

 

Alle spillerne, der repræsenterer klubben i turneringerne, skal have en gyldig licens.  

Licenser bestilles/oprettes på denne side:  

https://www.softball.dk/mit-forbund/licenser/licenser_indgang/ 

Licens koster 50 kr. pr. år. 
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