
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermed et sammendrag af, hvad U19 spillerne har besluttet omkring afvikling af U19 kampene i løbet 

af sæsonen i forlængelse af det oplæg, der kom fra Evalueringsmødet. 

 

Sæsonen bliver en blanding af almindelige kampe og Fastball45 kampe (se regelændringer nedenfor). Vi 

kan se programmet lægger op til almindelige kampe, der hvor tre hold mødes, men i fald vejret ikke er 

med os, kan man jo overveje at afvikle kampene som Fastball45. 

Fastball45 bruges til hverdagskampene 

 

Hvem dømmer? 

Det er et ønske at u19 spillerne selv dømmer alle kampene, på nær DM hvor dommerklubben tager over. 

 

Hvem må spille? 

En træner, holdleder eller ældre spiller kan evt. være ekstra markspiller i tilfælde af spillermangel, de 

må dog kun spille outfield!! Dette skal ses som et nødstilfælde for at undgå en aflysning af kampen. 

Er der markant styrkeforskel på to hold, må man godt mixe holdene for at opnå en bedre kamp og 

derved større udvikling (dette gør sig selvfølgelig ikke gældende for DM og evt. heller ikke til 

turneringen før sommerferien) 

 

Præcisering af hvordan vi vil spille fastball45 i 2022 

• Kampene skal vare op til 1 time 

• Balls og strikes bliver efter almindelige softballregler (4 & 3) 

• Når der skal placeres en løber på base, så starter man altid med nummer 9 og derefter 8,7,6, etc. 

• Evt. starte 1. inning med 0 på base og derefter 1 i 2. inning, 2 i 3. inning og 3 i 4. inning. (ikke 

endelig besluttet, men idéen er blevet luftet -tal det igennem og bliv enige ved kampstart) 

• Resten bliver efter fastball45 regelsættet som findes her: https://www.softball.dk/wp-

content/uploads/2021/03/Fastball45.DK_.pdf  
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******************** Referat fra mødet med U19 spillerne ************************ 

 

 

U19 sæsonen 2022 – Hvordan forstiller vi os at det skal se ud? 

• Fastball45 (sat op til en time) i hverdage, dog også i weekenden i forhold til Giants (Her tænker 

vi nogle små mini-turneringer med 3-4hold)  

o 4-6 kampe pr hold i sæsonen 

o Ved hverdagskampe stiller hjemmeholdet med dommere 

o Ved mini-turneringer dømmer det oversiddende holds spillere 

• Turneringen før sommer og DM-slutspil er regulær softball 

o Antallet af kampe bliver afgjort af antallet af hold 

o Turneringerne bliver uden seedning og med lodtrækning i et forud beskrevet 

turneringsprogram. 

En træner, holdleder eller ældre spiller kan evt. være ekstra markspiller i tilfælde af spillermangel, de 

må dog kun spille outfield!! Dette skal ses som et nødstilfælde for at undgå en aflysning af kampen. 

Er der markant styrkeforskel på to hold, må man godt mixe holdene for at opnå en bedre kamp og 

derved større udvikling (dette gør sig selvfølgelig ikke gældende for DM og evt. heller ikke til 

turneringen før sommerferien) 

 

Hvorfor fastball45 i hverdage og til de to mini-turneringer?  

• Alle for mere spilletid på banen 

• Den korte kampform giver mulighed for at 

o Varme ordentlig op før kamp  

o Giver mulighed for at udeholdet kan nå det i forhold til transport 

 

Præcisering af hvordan vi vil spille fastball45 i 2022 

• Kampene skal vare op til 1 time 

• Balls og strikes bliver efter almindelige softballregler (4 & 3) 

• Når der skal placeres en løber på base, så starter man altid med nummer 9 og derefter 8,7,6, etc. 

• Evt. starte 1. inning med 0 på base og derefter 1 i 2. inning, 2 i 3. inning og 3 i 4. inning. (ikke 

endelig besluttet, men idéen er blevet luftet) 

• Resten bliver efter fastball45 regelsættet 

Tidsforbrug ca. 

• 4 weekender (to til turneringer og to til mini-turneringer) 

• X antal hverdage (afhænger af tilmeldte hold) til sjællandske fastball45 kampe 

OBS:  

• Det skal bestræbes at u19 kampene ikke ligger i direkte forbindelse med H1 og H2 kampe. 

• Der er et udtalt ønske om at DM bliver spillet inden oktober 

• En generel opfordring til at banen er i orden, kridtet op mm. 

 


