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Særregler for slowpitch 

Vedtaget på repræsentantskabsmødet marts 2022 

 

Udgangspunkt 

Der spilles  med normale softball regler dog med mindre andet er angivet nedenfor. 

Aldersgrænse 

Man skal være minimum 30 år for at deltage.  

Det er dog mulighed for at benytte 2 spillere under 30 år forudsat at disse ikke har spillet fastpitch 1DIV herrer 

eller 2DIV i samme sæson. 

Aldersgrænsen er dog 35 år hvis man i samme sæson har spillet fastpitch 1DIV (herrer) 

Kampafvikling 

7 innings.   

Et hold vinder dog på mercy, såfremt det fører med 20 runs efter 4 innings eller 15 runs efter 5 og 6 innings. 

Batterrækkefølgen omfattende alle spillere fastsættes ved kampstart og skal følges igennem hele kampen. I 

tilfældet af at en spiller bliver skadet, så udgår denne dog af batter rækkefølgen men kan så heller ikke spille 

resten af kampen. Udskiftninger i fielden kan ske uden begrænsninger. 

Pitching 

En legal (lovlig) pitch skal kastes med en bue på mellem 1,8-3,6 meter over jorden. Pitcher skal starte med og 

beholde en fod på pitcherpladen indtil bolden er sluppet. 

Hvis dommer kalder en illegal pitch, så tæller det som en ball. 

Hvis en batter vælger at svinge på en illegal pitch, og bolden derved bliver sat i spil (batter rammer bolden), så 

er illegal pitch kaldet dog automatisk ophævet. 

Strike zone 

Strike zonen er alene når bolden ramme homeplate eller den orange forlængelse heraf.  

Batting 

Batter må ikke bunte og et forsøg herpå vil tælle som en strike. 

Hvis der er kaldt 2 striks og batter laver en foul ball, så tæller det som en strike og batter er out. 

Hvis batter bliver ramt af en pitch så kaldes en ball (man får altså ikke lov at gå til 1 base) 
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Løb på baser 

Runner på ikke tage leads eller stjæle før bolden er bragt i spil, og runner skal således have minimum 1 fod på 

basen indtil bolden er ramt. 

På 2. og 3 base kan runner fortsætte sit løb efter at han har rørt basen. Hvis han gør et forsøg på at løbe mod 

næste base (også benævnt at ”runde basen”) så kan runner dog røres (tagges) og blive out, hvis han ikke når 

tilbage til basen inden.  

Hvis en runner vælger at løbe tilbage til basen, som han kommer fra, så gælder den samme regel på 1. base, 2. 

base og 3. base. 

Runner må ikke røre homeplate, men skal passere en streg der er tegnet mellem homeplate og hegnet. Runner 

er out hvis en modspiller forinden griber bolden medens denne er i kontakt med homeplate. 

Mellem 3 base og homeplate tegnes en streg, og når denne er passeret, så må runner ikke løbe tilbage til 3. 

base. 

 


