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Dagsorden for repræsentantskabsmødet 2022 
 

1. Valg af dirigent.  
 

2. Bestyrelsens aflægger beretning. 
a) Bestyrelsens Årsberetning 2021.  
b) Årsberetninger fra DSoF’s udvalg 2021. 

 

3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse  (Regnskabet vedlagt som del af 
Årsrapport 2021) - Placeret i Årsrapport 2021, Bilag 2.  
Samt gennemgang af Budget for det kommende år 
 

4. Fastsættelse af klubkontingenter samt holdtilmeldingsgebyrer for den følgende kommende sæson. 
          

5. Behandling af indkomne forslag. 
Til orientering: I forbindelse med ændringerne i DsoF’s internationale tilhørsforhold fra ISF -> WBSC og ESF -> 
WBSC Europe, vil der komme en konsekvensrettelse af love og turneringsreglement, så disse refereres korrekt. 
Der skal ikke stemmes om dette. 
 
a) Bestyrelsens forslag om ændring af tidsfrister i forbindelse med Repræsentantskabsmødet 

b) Bestyrelsens forslag om tilføjelse af mulighed for Elektronisk / Virtuelt Repræsentantskabsmøde 

c) Egedal Softball Klub Stars forslag om regler ved pointlighed i juniorrækker 

d) Egedal Softball Klub Stars forslag om faste kampprogram skabeloner til junior DM finalespil 

e) Egedal Softball Klub Stars forslag om turneringsprogram, deadlines og planlægningsmøde 

f) Egedal Softball Klub Stars forslag om udtagelse/ansættelse af landstrænere og assistent trænere 

g) Egedal Softball Klub Stars forslag om udtagelse af landsholdsspillere 
 

6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant. 
a) Formand for 2 år. Henriette Gilhøj er ikke på valg. 

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

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

d) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Jens Terkelsen er ikke på valg 

e) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Camilla Hansen er på valg -genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Darin 

Craig 

f) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Jonas Kristensen er ikke på valg 

g) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Rod Moore er ikke på valg 

h) Valg af en suppleant for 1 år. Darin Craig er på valg, såfremt Darin vælges til ordinært medlem, skal ny vælges. 
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7. Valg af Amatør- og Ordensudvalg + 1 rådgiver  
De juridisk kyndige: 
Mette Brinch – ikke på valg i 2022 
Nicholas Symes – ikke på valg i 2022 
Helene Valbjørn – på valg i 2022 
 
De softball kyndige: 
Dennis Nielsen – på valg i 2022 
Martin Jørgensen – ikke på valg  
 

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

 
2021 startede som 2020 sluttede med lukkede haller og aflyste indendørsmesterskaber. Til gengæld har vi sjældent 

været så tidligt ”på græs” og i gang med udendørssæsonen. De første klubber var i gang, da der blev åbnet for 

udendørsaktivitet sidst i februar. Men alt i alt er vi som forbund kommet godt igennem pandemien. Vores 

udendørsaktiviteter har kun i begrænset omfang været påvirket og i 2021 næsten ikke. Og selvom den indendørs 

vintertræning har været ramt, så er det trods alt ikke vores højsæson, vi har været afskåret fra at gennemføre. 

Det var også i begyndelsen af 2021, vi for alvor kunne måle, hvordan pandemien havde påvirket vores samlede 

medlemstal. Som et af meget få forbund kunne vi, med stolthed, rapportere medlemsvækst fra 776 medlemmer til 

907 medlemmer de svære forhold i 2020 til trods.  

Et sted, hvor vi rettede vores fokus i slut 2020 var mod U19, hvor tilslutningen havde været all-time low. Fra at have 

tre tilmeldte hold i 2020 og to afviklede kampe, havde vi syv tilmeldte hold i 2021, hvoraf fem afsluttede året og i alt 

21 kampe blev afviklet i forskellige formater. Ikke alt var ”honky dory”, men et vigtigt skridt i den rigtige retning mod 

fastholdelse af de unge i denne aldersgruppe. 

Også U12 er i god fremgang og som i 2020 blev der afholdt ikke bare et U12DM, men også en dag for U10’ere, hvor 

der selvfølgelig var medaljer til alle deltagere.  

I den anden ende af medlemsskaren fra et aldersmæssigt perspektiv, var der (igen) vækst i slowpitch-rækken, hvor 

yderligere to hold tilsluttede sig turneringen som gik fra otte til ti hold. 

Resultatet af årets turneringer blev: 

U12 GSK Gators  Damer Odense Giants 

U15 Stenløse Bulls  Herrer Stenløse Bulls 

U19 GSK Gators  Slowpitch Weathercocks 

 

For eliten lykkedes det at få afviklet alle planlagte EM’er selvom afviklingen i varierende grad var påvirket af 

pandemien. Danmark stillede op hos U16-drenge (bronze), U18-drenge (sølv), herrer (sølv) og damer (14. plads). 

Med anden pladsen sikrede herrerne sig en plads ved VM i New Zealand, der afvikles i efteråret 2022 og samtidig 

rykkede de dansk herrer én plads op på Verdensranglisten til nummer 9. 

Med 2021 afsluttede vi også vores første fire-årige strategiperiode med DIF. Det betød naturligvis evaluering af den 

forgangne periode. Vi har, som det er mange bekendt, haft fire indsatsområder: 

1) Medlemsvækst i U12 og 30+ 

2) Klub- og organisationsudvikling 

3) Pitcher/Catcher 

4) International repræsentation 
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Hvis vi starter bagfra, har fokus været på at fastholde vores repræsentation i de internationale organer, som netop i 

det sidste par år har gennemgået en transition fra Softball Europe (og Baseball Europe) til WBSC Europe, hvor 

softball og baseball internationalt set er i samme paraply organisation, hvilket har indskrænket antallet af pladser i 

hovedbestyrelsen. Det er således med stolthed, at vi kan meddele, at Mette Nissen-Jakobsen, ved kongressen i 2022 

er blevet valgt til denne hovedbestyrelse. Vores stemme og bidrag er vigtig i Europa. Mette repræsenterer de mindre 

lande, de lande, hvor herrer-softball står stærkt, og den nordiske forenings- og demokratiske kultur. Som forbund får 

vi bedre adgang til viden om nye tiltag og øgede muligheder for samarbejde på tværs. 

Medlemsvæksten har allerede været berørt og samlet set har vi haft en samlet vækst på 19,4% i perioden fra 2017-

2021. De to specifikke resultatmål var U12 og 30+, hvor vi er har fået hhv. 34% og 38% nye medlemmer. Det er 

utrolig flot, og alle klubber kan klappe sig selv på skulderen for en god og stabil indsats gennem de sidste fire år for 

at tiltrække og fastholde medlemmer og udvikle deres klub med nye tilbud.  

Klub- og organisationsudvikling har det nok ikke været det mest synlige strategispor, men i forhold til de opstillede 

resultatmål har vi nået følgende: 

• Vi har en bestyrelse med alsidig og konkrete kompetencer, der kan bringes i spil til at styrke vores indsatser 

for medlemsvækst. 

• Vi har styrket relationer og samarbejde på tværs af klubber og forbundet ved hjælp af øget digital interaktion 

og vidensdeling 

• Vi har flere stærke klubber, som har en vækst i antallet af deres kernefrivillige, så klubbens virke ikke kun 

hviler på tordenskjoldsoldater. 

I forhold til pitching og catching har vi opnået en række konkrete mål i forhold til antal, men selve udførelsen og 

engagementet har ikke været tilfredsstillende. Rigtig mange vil gerne have flere og bedre pitchere og catchere samt 

flere clinics, men få ønsker at bidrage, og det drejer sig om både planlægning og afvikling. Det er nogle meget 

centrale kompetencer i vores sport, så det er en opgave, vi må tage alvorligt og forsat bruge kræfter på at løfte. 

Årets regnskab viser et overskud mod et budgetteret underskud, hvilket i høj grad skyldes at forbundets og 

klubbernes aktiviteter har været påvirket af situationen med corona. Ved sidste års repræsentantskabsmøde vedtog 

vi ekstraordinært at kunne yde klubberne tilskud til bredde aktiviteter,  hvilket har givet et mindre antal tilskud, men 

desværre nok ikke i det niveau vi gerne ville have set. 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 2021 

 

I 2021 har vi arbejdet videre med forbundets hjemmeside. 

Derudover har sammen med resten af forbundsbestyrelsen og udviklingskonsulenten set på hvordan vi kan få bredt 

vores kommunikation bedre ud til klubber og medlemmer, 

I den forbindelse har der været drøftelser med Holdsport som vi undersøger om vi kan bruge fra forbundets side. 

I 2022 skal der arbejdes på at få fortalt om den nye strategi som forbundet har indgået med DIF, hvor det bliver 

vigtigt at arbejde på involvering af klubber og medlemmer.  

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 2021 

 
Efter et noget amputeret 2020 var der håb om et fuldt program for junior/ungdom i 2021, men desværre måtte året 

startes med igen at aflyse Juniorturen, ligesom der heller ikke blev afholdt nogle inde-DM ’er. 

Igen i år blev der afholdt en enkelt turnering for U10, hvor fem hold deltog og havde en dejlig dag med softball sjov 

og medaljer til alle. 

I U12 rækken deltog syv hold og vi bød velkommen til Oysters som ny deltagende klub.  

2021 var første år, hvor der blev spillet uden børne pitching og med de nye børnevenlige regler. De giver utrolig 

meget spil i fielden og det er tydeligt, at der bliver lavet flere outs i dette format, og der er i sagens natur også 

mange flere slag og baseløbere. 

U12 DM blev, traditionen tro, afholdt i Stenløse i begyndelsen af september, og vi ved, at børnene synes, at det en 

rigtig dejlig dag. Også når de kommer hjem uden medaljer. Desværre oplevede vi også nogle forældre, der ikke 

opførte sig helt efter bogen overfor modstandernes spillere. Det er rigtig ærgerligt; vi har ellers en rigtig god 

tradition for at rose og bakke op om både med- og modspillere. Det må blive en fælles indsats for at det ikke sker 

igen. 

GSK løb med guldet, Stars fik sølv og Oysters bronze. 

I U15 rækken deltog seks hold mod syv i 2020. U15 rækken havde 

nogle aflysninger, da de mange flyttede konfirmationer, som vi typisk 

ser samlet på få udvalgte dage, nu var spredt med lind hånd over hele 

sæsonen. U15 DM blev også afholdt i Stenløse.  

Bulls løb med guldet, Stars fik sølv og Hurricanes fik bronze. 

I U19 rækken var vi blæst bagud af tilmeldingen af ikke mindre end 

syv hold (hvor der i 2020 var tre). Med udgangspunkt i input fra de 

unge var programmet blandet med forskellige kampformer og 

samvær. 

Sæsonen åbnede med et Fastball45 stævne, der desværre måtte afvikles på to lokationer, men en god og aktion fyldt 

start på sæsonen. Drengedagen måtte aflyses, men pigedagen blev afholdt med 14 piger, der trænede og spillede 

sammen og havde en hyggelig dag. 

De fleste småstævner blev desværre aflyst, men nogle kampe hist og pist blev det til. 

Til DM i oktober var fem hold tilbage som spillede en god turnering selvom det ikke helt var softballvejr.  

I alt blev der afviklet 21 U19 kampe i 2021 mod kun to i 2020. 

Gators tog guld, Vikings sølv og Stars bronze.  
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Årsberetning fra Slowpitchudvalget 2021 
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Årsberetning for Dommerudvalget/UIC´s 2021 
 

På trods af Covid 19 stadig er en del af vores samfund, blev det mere eller mindre en normal sæson. 

Efter et 2020, hvor alle internationale turneringer blev aflyst, var der igen gang i samtlige turneringer. 

Vi var derfor også rigtigt pænt repræsenteret i de forskellige turneringer i Europa. 

Sebastian og benjamin havde deres første ESF-turnering, hvor de begge deltog til Herre EM for U16 –U18 i Tjekkiet. 

Jonas var dommer til Damernes U18 EM i Prag, og Jens ”Busser” var som den eneste i år til 2 turneringer. Damernes 

EM i Italien, samt Herrernes Super Cup i Prag. 

 

Derudover har vi fået en ny dommer i familien. Vores aktive formand Henri, fulgte grundet Covid 19 et online kursus, 

hvor hun skulle bestå den endelige praktiske test til Dame Europa Cup i Bulgarien. Stort tillykke til Henri med bestået 

kursus. 

Efter flere år, hvor det har været svært med at få deltagere på dommerkursus, valgte vi i år at lave et online kursus 

over flere aftener, og delt op i moduler med forskellige temaer. Det virkede faktisk rigtigt fint, med stor interesse, 

specielt med mange deltagere vest for Storebælt. Kunne godt ønske at flere fra de Sjællandske klubber deltager, 

hvor hovedparten af vores klubber jo hører hjemme. Men stor spørgelyst og interesse. Tak til Jonas, for flotte 

PowerPoints. 

 

Slutspillet i 2021 føler jeg forløb rimeligt godt. Dog ikke let at stille med 3 dommere til alle kampe, når semifinaler 

spilles 2 forskellige steder, når de fleste af vores dommere også enten spiller eller er trænere. Ser gerne at 

semifinaler spilles samme sted.  Stor ros til alle. I gjorde det rigtigt godt! 

 

Håber 2022 bliver et godt softballsår for alle. 

Dommerudvalget 
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Årsberetning for Eliteudvalget 2020 
 

Herrer: 

u.16 

Trænere: Frode Lindtner, Martin Jørgensen, Jens Terkelsen 

Turneringer: 

EM i Havlickuv Brod, Tjekkiet, nr. 3 ud af 3 hold 

Kommentarer: 

EM gav vores yngste landshold en masse værdifuld erfaring - både for spillere og trænere. Tjekkerne er langt foran 

os i denne aldersgruppe, men en anelse skuffende, at vi ikke kunne placere os foran Israel. Næste EM ligger i 2023, 

så ‘22 skal bruges til at finde et helt nyt hold, og få holdet spillet sammen. 

u.18 

Træner: Kevin Stockford, Mark Bordonaro, Ryan Kombrink 

Turneringer: 

EM i Havlickuv Brod, Tjekkiet, nr. 2 ud af 4 hold. 

Kommentarer: 

Med god erfaring fra seneste VM spillede holdet fint op med de tjekkiske favoritter, men dog uden sejre. Holdet var 

dog en klasse over både kroater og israeler. Næste EM ligger i 2023, og denne turnering vil være kval til VM senere 

dette år. Holdet skal bygges op påny med udgangspunkt i den nuværende u16 trup. 

Senior 

Træner: Valdemar Terkelsen og Line Dideriksen 

Turneringer: 

EM i Ledenice, Tjekkiet, nr. 2 ud af 9 hold. 

Kommentarer: 

Desværre et EM præget af corona. Indtil få uger før EM start var det usikkert om holdet overhovedet kunne komme 

afsted. Dette betød så afbud på både træner- og spiller siden. 

Et par lande meldte i øvrigt også afbud til EM. På trods af forvirring og minimal forberedelse lykkedes det for en smal 

trup, at give tjekkerne kamp til stregen, og var kun en enkelt dårlig inning fra guldet. Desuden gav 2. pladsen billetter 
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til VM i november i år i New Zealand. Der arbejdes nu på højtryk for at få trup, trænerstab og økonomi til at hænge 

sammen frem 

mod VM. 

 

Damer: 

u.18 

Træner: Jesper Panduro og Tobias Thornberg 

Ingen turneringer i 2021 

Kommentar: 

Desværre betød nogle interne problemer på holdet, at det i sidste ende måtte melde afbud til 

EM i Tjekkiet. 

Nu starter holdet forfra med ny træner (Frode Lindtner) og en ny trup, som arbejder frem 

mod EM i 2023 

Senior 

Træner: Kim Hansen og Jonas Balck Kristensen 

Turneringer: 

EM i Friuli Venezia, Italien, nr. 14 ud af 17 hold. 

Kommentarer: 

Et EM, hvor flere lande havde meldt afbud pga corona. En anelse skuffende, at det kun blev til en 14. plads.  Det skal 

siges, at turneringen er bygget meget stramt op, så et enkelt knebent nederlag i den indledende runde, sendt hurtigt 

holdet langt ned i rækkerne. 

Pga. ændringer i WBSC’s kalender er der allerede et EM i år, i St. Boi i Spanien, så holdet er allerede nu fuld gang 

med forberedelserne, 

Alt i alt var 2021 en sæson fyldt med prøvelser - allermest pga corona’en - men også internt på holdene. Igen må vi 

sige, at vi har et meget smalt besat Elite Udvalg, som hvert år har en række opgaver i forbindelse med alle vores 

landshold: trænere, rejser, uniformer osv. Vi håber selvfølgelig, at de corona-relaterede problemer kan holdes på et 

minimum isæson’22, som også byder på flere store opgaver: EM for damerne og VM for herrerne, og 

som noget helt nyt: et EM for u23 herrer. 
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Årsberetning for Amatør- og Ordensudvalg 2021 
 

Amatør- og Ordensudvalget har i 2021 behandlet tre sager: 

1: Stars vs. Juniorudvalget vedrørende ændring i puljefordeling 

2: Giants vs. Oysters vedrørende alder på U12 spillere ved DM 

3: Giants vs. Hurricanes vedrørende Slowpitch DM 

Afgørelserne er offentliggjort på softball.dk i henhold til lovene. 

Der arbejdes på en klagevejledning, så klagerne indeholder den nødvendige information for at sikre korrekt og hurtig 

sagsbehandling fremover. 
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Årsberetning for Turneringsudvalget 2020 
 
 Medlemmer: Lars Højrup Nielsen og Jens Terkelsen  

 

Årets danske mestre:  

u12: Gladsaxe Gators  

u15: Stenløse Bulls  

u19: Gladsaxe Gators  

 

Slowpitch: Weathercocks, Gladsaxe  

 

Damer: Odense Giants  

 

Herrer: Stenløse Bulls  

 

Vinder af 2. division, herrer: Odense Giants  

 

Stenløse Bulls - Dansk Mester 2021 - herrer + u15   
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5. Behandling af indkomne forslag  
 

a) Bestyrelsens forslag om ændring af tidsfrister i forbindelse med Repræsentantskabsmødet 

 

Skabelon til fremsættelse af forslag til repræsentantskabsmøder 

____ 

Forslagsstiller: Forbundsbestyrelse 

Kontaktdata for  

evt. dialog med Lovudvalg: Formanden 

Vedrørende:  - Love § 10, stk. 1 

Type:  

  - Ændring af eksisterende  

Den nuværende tidsfrist er en reminiscens fra tiden, hvor alt foregik med ”papir-post”. Foreslaget giver klubberne lidt længere 

frist til at forberede ændringsforslag. 

   

Nuværende tekst – hvis nogen: 

Stk. 1  

Ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen med mindst 10 ugers skriftligt varsel. 

Indkaldelsen indeholder foreløbig dagsorden. Forslag fra medlemmerne til drøftelse under dagsordens punkt 

5 skal være Forbundet i hænde senest 8 uger før mødets afholdelse. Bestyrelsen offentliggør den endelige 

dagsorden, eventuelle bilag til punkterne samt de foreløbige regnskaber til medlemmerne senest 2 uger før 

mødet 

Forslået ny tekst – hvis nogen: 

Stk. 1  

Ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen med mindst 10 ugers skriftligt varsel. 

Indkaldelsen indeholder foreløbig dagsorden. Forslag fra medlemmerne til drøftelse under dagsordens punkt 

5 skal være Forbundet i hænde senest 6 uger før mødets afholdelse. Bestyrelsen offentliggør den endelige 

dagsorden, eventuelle bilag til punkterne samt de foreløbige regnskaber til medlemmerne senest 2 uger før 

mødet 
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b) Bestyrelsens forslag om tilføjelse af mulighed for Elektronisk / Virtuelt Repræsentantskabsmøde 

 

Skabelon til fremsættelse af forslag til repræsentantskabsmøder 

____ 

Forslagsstiller: Forbundsbestyrelse 

Kontaktdata for  

evt. dialog med Lovudvalg: Formanden 

Vedrørende:  - Love  

Type:  

Ny paragraf 12 omhandlende mulighed for virtuel/digital afholdelse af repræsentantskabsmøder, samt såfremt det 

vedtages en tilføjelse til § 10 stk 1 og § 11 hhv. 

Forslået ny tekst: 

§ 12    

Repræsentantskabsmøder, ordinære eller ekstraordinære, afholdes i udgangspunktet fysisk.  Bestyrelsen kan 

dog bestemme – under ekstraordinære omstændigheder – at det kan afholdes helt eller delvist 

virtuelt/digitalt. 

Såfremt ovenstående vedtages, skal der også stemmes om følgende tilføjelser 

§10 stk 1 det i kursiv angivne tilføjes: 

Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden, eventuelle bilag til punkterne samt de foreløbige 

regnskaber til medlemmerne senest 2 uger før mødet og skal indeholde oplysning om tid, sted,  

eventuel anvendelse af elektronisk konferencesystem. 

§11 det i kursiv angivne tilføjes: 

Ekstraordinære repræsentantskabsmøder indkaldes ved offentliggørelse af dagsorden senest 2 uger før mødet og skal 

indeholde oplysning om tid, sted, eventuel anvendelse af elektronisk konferencesystem. 
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c) Egedal Softball Klub Stars forslag om regler ved pointlighed i juniorrækker 

 

Kontaktdata for evt. dialog med Lovudvalg:  

Forslagsstiller: Egedal Softball Klub 

Vedrørende: Turneringsreglement kapitel 4, §26, stk.7 

Type:  Det foreslås at §26.stk. 7 slettes og erstattes med §24 stk.5 (ny stk. 5 som tilføjes) 

 

Eksisterende tekst: 

Kap 4, § 26 Om U15 

Stk. 7  Hvis 2 eller flere hold har samme pointtal ved en turneringsafslutning, afgøres den indbyrdes 

placering således: 1. Resultatet af indbyrdes kampe 2. Differencen af point for og point imod i 

indbyrdes kampe scorede point 3. Differencen af point for og imod – i alle kampe i hele 

turneringen 4. Hvis stadigvæk lige, foretager Forbundet en lodtrækning af den indbyrdes 

placering. 

 

Forslået ny tekst og nu gældende for alle juniorrækker – ikke kun U15: 

Kap 4, § 24 Juniorer generelt 

Ny Stk. 5 Ved lige pulje point – sådan findes en vinder blandt flere hold: 

1. Flest antal vundet kampe (i hele puljen) 

2. Sejr ved indbyrdes kampe  

3. Færrest ”runs against” 

4. Lodtrækning 

(Rækkefølge startes forfra hver gang der er er fundet en vinder – f. eks hvis der skal 

udredes en rækkefølge med 3 hold som alle har slået hinanden indbyrdes, da når 

vinder er fundet – da startes rækkefølge forfra med resterende 2 hold) 

 

Begrundelse for forslag: 

Formål med forslaget er: 

• I dag er reglerne kun gældende for U15 rækken. Nu flyttes reglen op i turneringsreglementet (under juniorer generelt) 

så den gælder alle junior-rækker. 

• Tidligere model mindede om fodbold med point for og imod. Den nye model læner sig op af internationale softball 

regler ved ”Resolution of ties”. Herved skabes bedre softball forståelse for udregningen – da den er lig med hvordan 

situationen håndteres i andre softball sammenhænge. 
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OBS – Detalje om ordlyd – afhængig af udfaldet af senere afstemning om forslag vedr. ”Faste juniorprogram 

skabeloner” skal ordet i punkt 1 ”vundet kampe” evt. tilrettes til ”point” - dette fordi vi i dag spiller med uafgjorte 

kampe – I forslag til fast skabeloner til junior program eksisterer uafgjorte kampe ikke. 
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d) Egedal Softball Klub Stars forslag om faste kampprogram skabeloner til junior DM finalespil 

Se bilag 
 
Kontaktdata for evt. dialog med Lovudvalg:  

Forslagsstiller: Egedal Softball Klub 

Vedrørende: Turneringsreglement kapitel 2, §7 

Type: Der ønskes indført et bilag 5 til turneringsregelment. Dette bilag består af et sæt kamp-programskabeloner 

afhængigt af, om man er 1-12 hold tilmeldt et junior DM-finalestævne. Bilaget beskriver således antal baner, pulje inddelinger, 

kamptider og dommergerninger, samt hvilket hold der har hvilken dugout mv. 

Formål med indførelse af bilaget er flere ting – dels at juniorudvalg har nemt ved at lave kampprogram efter lodtrækning – da de 

blot skal indpasse hold i skabelonen. Endvidere vil der ved enighed blandt klubber være opnået ”transparens/gennemsigtighed” 

hvad angår valg af kampformat, deadlines mv, hvilket vi ser som en betydelig gevinst for alle. 

Indførelse af bilaget medfører, at enkelte paragraffer ændres/sløjfes, da nye tiltag er skrevet i bilaget. 

Anbefaling: Jeg vil anbefale først at gennemgå kampprogrammerne for fælles forståelse og derefter gennemgå paragraf 

ændringerne. 

OBS – tekst vedr. pick-up spillere i bilaget kan evt. pilles ud af bilaget, hvis der er stemning herfor. 

OBS-OBS – såfremt enkelte ting i bilaget ønskes ændret af repræsentantskabet, kunne en evt. arbejdsgruppe nedsættes til at 

færdiggøre bilag arbejdet. 

 

Eksisterende tekst: 

Kap 2, § 7  

Stk. 4 Definitioner af DM og stævner.  

- 1) DM U12 og U15 Formen på DM skal være meddelt af Forbundet, senest ved offentliggørelse af 

turneringprogrammerne.  

- 2) DM U19 DM afvikles efter samme form som Herrer  

- 3) Stævnerne er enkeltstående arrangementer med en stævnevinder hver gang. Turneringsformen for et 

stævne kan variere alt efter tilmelding og andre forhold.  

- 4) DM og stævner er uafhængige af hinanden.  

- 5) Forbundet kan fastsætte at kampe til DM afvikles på tid og/eller begrænset antal innings.  

 

Forslået ny tekst: 

Kap 2, § 7  

Stk. 4 Definitioner af DM-finale-stævner og stævner, samt DM-grundspil.  
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- 1) DM U12, U15 og U19 spilles som DM-grundspil hvor kampe ikke har betydning for seedning til DM-finale- 

stævnet. Formen i grundspil meddeles ved offentliggørelse af de generelle turneringsprogrammer. Formen 

på DM-finalestævnet er oplistet i bilag 5 i turneringsreglementet.  

- 2) Stævnerne (altså undtaget DM-finalestævnet) er enkeltstående arrangementer med en stævnevinder hver 

gang. Turneringsformen for et stævne kan variere alt efter tilmelding og andre forhold.  

- 3) DM-finale-stævnet og stævner er uafhængige af hinanden. DM-grundspilskampe kan dog godt indgå i 

stævner. 
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e) Egedal Softball Klub Stars forslag om turneringsprogram, deadlines og planlægningsmøde 

Kontaktdata for evt. dialog med Lovudvalg:  

Forslagsstiller: Egedal Softball Klub 

Vedrørende: Turneringsreglement kapitel 2, §2, stk.7 (tilføjelse at et nyt stk. 7) 

Type:  Det foreslås at tilføje ny stk. 7 til §2 i turneringsreglement. 

 

Forslået tilføjelse af tekst (et nyt stk. 7): 

Kap 2, § 2 Turneringer 

Ny stk. 7  Turneringsprogrammets tilblivelse skal følge nedenstående deadlines og krav til klub 

inddragelse. Deadlines herfor påhviler turneringsudvalget: 

1. Første udkast til turneringsprogram udsendes til klubberne senest 1 februar. 

Indkaldelse til et ”Klub-program-tilpasningsmøde” udsendes samtidig til klubberne. 

2. ”Klub-program-tilpasningsmøde” med tilbud om deltagelse af 1 klubrepræsentant fra 

hver klub, samt turneringsudvalget afholdes inden uge 7. Formål med mødet er, at 

foretage tilpasninger i kampprogram så det bliver endnu bedre for hver klub, landshold 

og forbund generelt. 

3. Endelig turneringsprogram udsendes til klubberne og offentliggøres senest 1. marts.  

 

Begrundelse for forslag: 

Formål med forslaget er: 

• At skabe bedre muligheder for at tilpasse kampprogram til klubbernes ønsker. ”Klub-program-tilpasningsmødets” 

formål er i videst muligt omfang at gøre turneringsprogrammet endnu mere ”Lækkert” for hver enkelt klub i forhold til 

datoer, tider, flere hold af sted samme tid mv. 

• ”Klub-program-tilpasningsmødet” bruges endvidere til at finde værter til de forskellige DM-finale-stævner. 

• ”Klub-program-tilpasningsmødet” kan også bruges til at gøre plads til rendyrket ”klub-turneringer” udenfor forbunds-

regi – altså sær-ønsker fra foreninger. 

• Væsentligt er, at mødet skaber et rum for hurtigt at beslutte flytning af kampe, tider mv. 

• Forslaget indeholder deadlines – Dette for at sikre, at tiden ikke skrider og ligeledes for at klubberne kan 

planlægge/møder andet i forhold til udarbejdelse af foreningers egne aktivitets kalendere mv.  

• Om deadlines ønskes ændret en anelse kan evt. tilpasses på repræsentantskabsmødet. 
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f) Egedal Softball Klub Stars forslag om udtagelse/ansættelse af landstrænere og assistent trænere 

 

Kontaktdata for evt. dialog med Lovudvalg:  

Forslagsstiller: Egedal Softball Klub 

Vedrørende: Elite-udvalgets virke og procedure ved udtagelse/ansættelse af landstrænere og assistent-

trænere. 

 

Type: Der ønskes stemt om følgende: 

Der ønskes nedsat en midlertidig arbejdsgruppe tilknyttet elite-udvalget til at udarbejde procedure for 

udtagelse/ansættelse af landstrænere og assistenter. 

Dette arbejde skal forelægges klubberne undervejs for sparring herom. 

Slutligt overdrages proceduren til forbundets bestyrelse for at bestyrelsen forhåbentligt stemmer proceduren igennem. 

Det anbefales at proceduren lægges offentligt tilgængelig for klubberne på forbundets hjemmeside. 

 

Formålet er flere ting – Dels at forebygge nepotisme opstår mellem udvalgspersoner og evt. gavn for egen klub og dets 

medlemmer ved udvælgelse af landstrænere og tilhørende assistent-trænere.  

Endvidere at finde den/de mest kvalificerede kandidater, samt at klubberne med-inddrages i disse overvejelser før 

valg/ansættelse foretages. 

Arbejdsgruppens anbefalinger til procedure skal forelægges klubberne undervejs for overvejelser og sparring, for at nå 

bedst mulige resultat. 

Det foreslås, at der nedsættes en midlertidig arbejdsgruppe, som er bredt repræsenteret af flere klubber. 

Det anbefales at arbejdet igangsættes snarest. 
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g) Egedal Softball Klub Stars forslag om udtagelse af landsholdsspillere 

 

Kontaktdata for evt. dialog med Lovudvalg:  

Forslagsstiller: Egedal Softball Klub 

Vedrørende: Elite-udvalgets virke og procedure ved udtagelse af landsholdsspillere. 

 

Type: Der ønskes stemt om følgende: 

Der ønskes nedsat en midlertidig arbejdsgruppe tilknyttet elite-udvalget til at udarbejde procedure for udtagelse af 

landsholdspillere. 

Dette arbejde skal forelægges klubberne undervejs for sparring herom. 

Slutligt overdrages proceduren til forbundets bestyrelse for at bestyrelsen forhåbentligt stemmer proceduren igennem. 

Det anbefales at proceduren lægges offentligt tilgængelig for klubberne på forbundets hjemmeside. 

 

Formålet er flere ting – Dels at forebygge nepotisme opstår ved udtagelse af landsholdsspillere i forhold til landstræneren 

evt. gavner egen klub via ”uberettiget udtagelse” at dets medlemmer på bekostning af andre klubbers evt. bedre talenter.  

Et forslag kunne være (dette indgår ikke i afstemningen), at en komité med softballfaglige stærke personer (på tværs af 

klubber) udpeges til at finde spillere, evaluerer disse og rådfører landstræneren og eliteudvalget i hvilke spillere der er de 

mest kvalificerede kandidater, før endelig udtagelse. Dette i samarbejde med landstræneren. 

Væsentligt at de bedste og mest talentfulde spillere plejes og får de rette muligheder. 

Væsentligt er, at vi skaber stærke resultater og positionerer os stærkere i forhold til konkurrent lande. 

 

 


