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Kapitel 1 Omfang og område
§1
Stk. 1 Dette reglement gælder for alle softballturneringer og -kampe, der arrangeres af
Dansk Softball Forbund (herefter DSoF eller Forbundet) eller af medlemmer
under Forbundet, med sådanne afvigelser, som Forbundet i forvejen har
godkendt.
Stk. 2 Turneringskampe, såvel som enkeltkampe ved stævner, skal spilles efter det
Internationale Softball Forbunds (ISF’s) spilleregler med kommentarer og
tilføjelser udgivet af Forbundet. Alle kampe, hvorfra Forbundet kræver
fremsendelse af kamprapport betegnes som anmeldelsespligtige kampe.
Stk. 3 I tilfælde hvor ISF spillereglerne ikke måtte stemme overens med dette
turneringsreglement, er turneringsreglementets bestemmelser afgørende.
Stk. 4 Alle underretninger, ansøgninger, protester mv. der sker fra klubberne og til
Forbundet eller klubberne imellem, skal ske via de personer, som klubben i
henhold til Forbundets love er pligtige til at oplyse til Forbundet. Herfra er dog
undtaget indberetningen af kampresultater fra klubbens dommerpligter.

Kapitel 2 Udskrivning af turnering og turneringsformer
§2

Turneringer
Stk. 1 Forbundet administrerer alle turneringer.
Forbundet udskriver årligt følgende turneringer:
Et danmarksmesterskab (DM) for damer,
Et DM for herre,
Et eller flere Junior-DM for blandende hold, både drenge og piger,
Et superseniormesterskab.
En indendørs turnering med løbende kampe over vinteren for henholdsvis U12 og U15.

Forbundet kan, efter behov, årligt udskrive følgende turneringer:
En Cup-turnering for herrer,
En Cup-turnering for damer og
En Cup-turnering for junior, blandede hold, både drenge og piger.
Forbundet kan tillige afholdelse andre mesterskaber efter behov, såsom:
En parallelturnering,
Et 2. holdsmesterskab for herrer
Et lilleputmesterskab,
Et T-ballmesterskab.
Stk. 2 For klubber med mere end et hold i en række, kan der udskrives et 2.
holdsmesterskab.
Stk. 3 Overalt i turneringsreglementet skal bestemmelserne forstås damer for sig og
herrer for sig.
Stk. 4 Turneringer kan udskrives i efterfølgende nævnte rækker:
Seniorer: En række for herrer og en række for damer. 1. division herre for
spillere, der er fyldt 15 år.
I damedivision og lavere herredivisioner for spillere, der er fyldt 14 år.

Superseniorer: En række for begge køn. Er for spillere, som er fyldt 35 år år,
eller 30, år, hvis spilleren aldrig har spillet divisionssoftball.
Juniorer: U19 (fastpitch): En række for begge køn. Er for spillere som er fyldt
18 år eller yngre.
U15 (fastpitch): En række for begge køn. Er for spillere som er fyldt 14 år eller er
yngre.
U12 (fastpitch): En række for begge køn. Er for spillere som er fyldt 11 år eller er
yngre.
For alle grupper gælder det alderen den 1. januar i turneringsåret.
For juniorspillere, der før tid måtte ønske at rykke en aldersgruppe op, kræves et
skriftligt samtykke fra den pågældende spillers forældre/værge, samt en
dispensation fra Forbundet.
Stk. 5 I lavere divisioner end bedste division hos både herrer og damer spilles et
grundspil. Vinderen af grundspillet i de enkelte divisioner tildeles en
erindringspræmie til ejendom.
Stk. 6 Øverste division består af op til 8 hold. I lavere divisioner fordeles antallet af hold
af Forbundet på baggrund af indkomme holdtilmeldinger og ud fra hensynet til
divisions størrelse og sportslige hensyn.

§3

Kamppoint og rangering
Stk. 1 Vinderen af en kamp tildeles 1 turneringspoint – taberen tildeles 0 point.
Stk. 2. Det hold, der opnår flest turneringspoint efter grundspillet, er nr. 1, og de øvrige
hold placeres som nr. 2, 3, 4 osv. i forhold til opnåede point. I tabellen for
grundspillet rangeres holdene løbende efter vinder-procenten, som udregnes
ved at dividere antallet af vundne kampe med antallet af spillede kampe. Tallet
angives med 3 decimaler.
Stk. 3 Hvis 2 eller flere hold har samme pointtal ved en turneringsafslutning, afgøres
den indbyrdes placering således:
1. Færreste walk-overs
2. Færreste dommerudeblivelse
3. Færreste udvisninger
4. Færreste advarsler
5. Summen af de i indbyrdes kampe opnåede turneringspoint
6. Summen af de i indbyrdes kampe scorede point (for/imod)
7. Summen af alle scorede point – i alle kampe i hele turneringen
8. Hvis stadigvæk lige, foretager Forbundet en lodtrækning af den indbyrdes
placering.

§4

Økonomi
Stk. 1 Forbundet afsætter hvert år i sit budget et beløb, som indgår i en særlig
rejsepulje for holdene som deltager i DM. Forbundets bestyrelse fastlægger
fordelingen af beløbene til de deltagende hold.
Stk. 2 Generel økonomi for DM
1. Holdtilmeldingsgebyret for seniorrækkerne og U19-rækkerne opkræves af
Forbundet og indbetales sammen med holdtilmeldingen.

2. Holdtilmeldingsgebyret for SuperSeniorrækken, U15- og U12-rækken
opkræves af Forbundet og indbetales inden deltagelse i første
forbundsstævne det pågældende år.
3. Samtidig indbetales et beløb pr. spiller anført på tilmeldingslisterne som
betaling for licens. Beløbet fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 3 Forbundet afsætter hvert år i sit budget et beløb, der støtter de hold, der
deltager i Europa-Cup-turneringerne.
Forbundets bestyrelse fastlægger beløbets størrelse og fordelingen heraf.
Stk. 4 Til kampe mod udenlandske hold skal Forbundets tilladelse indhentes senest 1
måned før kampen afholdes.
Stk. 5 Forbundet kan efter ansøgning yde tilskud til kampe, som klubber arrangere
mod udenlandske hold. Ansøgning skal være Forbundet i hænde senest 1
måned før arrangementet.

§5

Herrer
Stk. 1 1. division for herrer afvikles som et grundspil og et efterfølgende slutspil med
finalekampe om DM. I slutspillet deltager de 6 højst rangerende hold fra
grundspillet, hvis der har været 7 eller flere hold med i grundspillet. Hvis der har
været mere end 7 hold i grundspillet, deltager de 4 højst rangerende hold fra
grundspillet.

§6

Damer
Stk. 1 1. division for damer afvikles som et grundspil, og et efterfølgende slutspil med
finalekampe om DM. I slutspillet deltager de 6 højst rangerende hold fra
grundspillet, hvis der har været 7 eller flere hold med i grundspillet. Hvis der har
været mere end 7 hold i grundspillet, deltager de 4 højst rangerende hold fra
grundspillet.

§7

Junior
Stk. 1 Juniorturneringerne er for hold med blandende køn.
Stk. 2 I denne række kan Forbundet i vildt omfang dispensere fra
turneringsreglementet samt lave afvigende regler for at tilgodese de deltagende
hold.
Stk. 3 U19: Et DM
U15: Stævner og et DM, der er åbent for alle.
U12: Stævner og et DM, der er åbent for alle.
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.

Stk. 5 I denne række spilles kampe til stævner på tid. Tiden afhænger af antal tilmeldte
hold og fastsættes af den arrangerende klub når det endelige kampprogram for
stævnet foreligger.
Stk. 6 Enkelte stævner påsættes af den arrangerende klub, som ligeledes sørger for
invitation til disse.
Stk. 7 Stævnernes finale kampe afvikles med minimum 3 innings, dog minimum 5
innings for U19.
Stk. 8 DM Finaleweekendens kampe bliver påsat af Forbundet.

§ 8 Andre Turneringer – Cupturneringer
Stk. 1 Forbundet bestemmer turneringsform og reglement, alt efter tilmelding og
interesse fra klubberne. Klubberne kan højst deltage med et hold i en cupturnering.
Stk. 2 Cupturneringen er kvalificerende til ESF Cup Winners Cup, året efter.

§ 9 Ander Turneringer – Supersenior
Stk. 1 I denne række kan der i vidt omfang dispenseres fra turneringsreglementet for
alle tilgodese de deltagende hold.

Kapitel 3 Holdtilmelding
§10

Holdtilmelding
Stk. 1 For at kunne tilmelde sig DM skal en klub udpege en dommerkoordinator for
klubben.
Stk. 2 For at kunne tilmelde sig DM skal en klub fremsende en navneliste på mindste
12 spilleberettigede spillere for hvert tilmeldt hold samt oplyse hvor de(t) enkelte
hold ønskes tilmeldt (række og division).
Ved tilmelding af hold til DM betales det af Repræsentantskabet fastsættes
Holdtilmeldingsgebyr per hold samt licens.
Holdtilmeldingens størrelse er det beløb, der er vedtaget ved det foregående års
repræsentantskabsmøde. Licensens størrelse fastlægges af Forbundet og
offentliggøres på repræsentantskabsmødet.
Fristen for tilmelding af hold til DM vil blive fastsat af Forbundet fra år til år.
Datoen for sidste tilmelding offentliggøres senest 4 uger før fristens udløb.
Stk. 3 Holdene rangeres i forbindelse med holdtilmeldingen efter placeringen i senest
afsluttede turnering – nye hold rangeres efter modtagelsesdatoen for deres
holdtilmelding, dog under laveste rangerede hold i seneste afsluttede turnering.
Pladserne i øverste division tildeles de 8 højst rangerede hold, der ønsker
tilmelding i denne division. Såfremt både det hold der er rangeret som nummer 8
(sidste hold i øverste division) og nummer 9 (bedste hold i næstøverste division)
ønsker tilmelding til øverste division, har nummer 9 forrang til denne plads.
Stk. 4 Hvis et hold er tilmeldt mindre end to uger for sent, kan holdet tilmeldes mod at
betale en ekstra afgift fastsat af Forbundet.
Sker tilmeldingen efter de to uger, udelukkes holdet fra deltagelse i sæsonens
DM. Følger af en evt. udelukkelse efter denne regel vil blive en indplacering året
efter 2 divisioner/kredse lavere.

Stk. 5 I en seniorturnerings øverste division kan en klub kun deltage med et hold.
Stk. 6 For klubber med flere hold i samme række og med klubbens højst rangerende
hold i øverste division gælder følgende: Forbundet udpeger, inden
turneringsstarten, 2 spillere fra klubbens holdlister, der anses for at være faste
pitchere på klubbens højst rangerende hold. Disse spillere må ikke pitche på
klubbens lavere rangerende hold i rækken. Ansøgning om dispensation for
denne regel skal være Forbundet i hænde senest 14 dage før den
anmeldelsespligtige kamp, hvor dispensationen ønskes benyttes. Senest 7 dage
før denne kamp skal Forbundet afgive et svar på dispensationsansøgningen.
Stk. 7 Klubber, der har to hold i samme division, eller som måtte ønske at et hold fra
en lavere division skal kunne rykke op, så de får to hold i samme division, skal
inden turneringsstart indsende en navneliste for hvert af disse hold. Kun de på
disse lister anførte spillere og eventuelle nyregistrerede spillere kan herefter
spille på det angivende hold.
Stk. 8 For klubber med to eller flere hold i samme række, der ikke spiller i samme
division, kan alle klubbens registrerede spillere spille for begge hold. Dog skal
§10 stk. 7 overholdes. Alle registrerede spillere, der ikke er fyldt 20 år d. 1.
januar i turneringsåret, kan frit pitche for alle hold i den pågældende klub.

Kapitel 4 Kampafvikling
§ 12

Kampoplysninger
Stk. 1 Spillestedet, dato og klokkeslæt for kampene fastsættes af Forbundet.
Stk. 2 En doubleheader betragtes som to separate turneringskampe.

§ 13

Uniformer
Stk. 1 Individuelle navne må bæres over nummeret på ryggen af uniformstrøjen. Dette
skal kun indeholde spillerens efternavn samt eventuelt hele eller forkortelser af
fornavn og mellemnavne. Der må ikke indgå andet, herunder heller ikke
kaldenavne eller kælenavne.
Stk. 2 Holdene har ret til at bære reklamer i kampene under overholdelse af
Forbundets bestemmelser vedrørende reklamer.

§ 14

Flytning af kampe
Stk. 1 En klub kan ansøge om at få en kamp i en rækkes øverste division flyttet,
såfremt Forbundet på den ansatte kampdato har disponeret over en eller flere
spillere, som er spillerberettiget for klubbens hold, eller klubtræner der er
ansvarlig for holdet. Anmodningen om flytning af en kamp skal fremsættes til
Forbundet straks efter meddelelsen om udtagelsen.
Stk. 2 Flytning af andre kampe på en klubs begæring kan finde sted på betingelse af,
at der senest 4 døgn før det fastsatte spilletidspunkt, foreligger en skriftlig
accept af flytning og ny spillerdato med angivelse af tid og sted fra de spillende
klubber. Ingen kamp kan flyttes til et senere tidspunkt end otte dage før sidste
spilledag før slutspillet.
Stk. 3 Flytning af kampe på Forbundets foranledning eller fastsættelse af ny kampdato
på grund af udsættelse eller aflysning, skal meddeles de implicerede partner
mindst 10 dage før den nye kampdato. Denne tidsfrist kan dog afkortes, når
særlige forhold kræver dette – såsom antallet af kampdage til
turneringsafslutningen – samt den ikke finder anvendelse ved kampe i slutspillet.

§ 15

Før kampen
Stk. 1 Udsættelse eller aflysning af en kamp på grund af regn/vejrlig eller andet
omkring baneforhold skal aftales mellem holdenes kontaktpersoner senest 3

timer før berammet starttidspunkt. Den arrangerende klub, giver straks besked
til Forbundet og dommerne om udsættelsen/aflysningen.
Ny kampdato aftales mellem holdene og den arrangerende klub meddeler
skriftligt denne til Forbundet til godkendelse, senest samme dag. Kampe skal så
vidt muligt afvikles inden 14 dage efter udsættelsen/aflysningen. Er der ikke
fastsat en ny dato senest 14 dage efter udsættelsen/aflysningen, fastsætter
Forbundet ny dato for kampen, og meddeler dette til de 3 parter.
Stk. 2 Begge hold og dommerne er forpligtet til at være klar senest ved mødet ved
homeplate 5 minutter før kamptidspunktet mellem de to holds managers og
dommerne.

§ 16

Line-up kort
Stk. 1 Før alle kampe under DM skal et officielt line-up kort udfyldes, underskrives af
manageren og overrækkes til hoveddommeren ved mødet før kampstart. På
dette line-up kort skal dels den batterorden, der skal benyttes i kampen, og dels
reserver man evt. vil sætte ind i løbet af kampen fremgå. Ekstra tilrådeværende,
lovlige reservespillere kan tilføjes til reservelisten i løbet af kampen. Ved
kampstart er det påkrævet at alle 8,9 eller 10 spillere på start line-up’en er til
stede og omklædt, mens reserverne kan ankomme til spillestedet i løbet af
kampen.

§ 17

Arrangerende klubs forpligtelser
Stk. 1 Kampens arrangør er det hold, der hører hjemme på spillestedet. Spilles
kampen på neutral bane, er arrangøren det hold, der står nævnt først i
kampprogrammet.
Stk. 2 Den arrangerende klub er ansvarlig for, at baneforholdene er i orden, herunder
baser, back-stop på mindst 2 m. I højden og 6 m. i bredden, banemarkeringer
etc., senest 30 min. før berammet starttidspunkt.
Stk. 3 Den arrangerende klub er ansvarlig for, at der benyttes safetybase/dobbeltbase
på 1. base.
Stk. 4 Den arrangerende klub skal altid have mindst 4 ens kampbolde klar, ved
doubleheaders dog mindst 6 bolde. En af disse skal senest 30 min. før
kampstart afleveres til modstanderens manager. Før kampstart afleveres 2
bolde samt den udlånte kampbold til dommeren. Dommeren kan, hvis det bliver
nødvendigt, rekvirerer flere kampbolde under kampen.
Stk. 5 Den arrangerende klub skal være parat til at modtage det gæstende hold senest
en time før kampstart og dommerne seneste ½ time før kampstart.
Stk. 6 Gæsteholdet må anvises opvarmningsmuligheder mindst en time før kampstart.
Gæsteholdet har ret til at påbegynde 10 min. infieldtræning senest 15 min. før
kampstart.

§ 18

Gæstende klubs forpligetelser
Stk. 1 Den tilrejsende klub skal tilrettelægge sin rejse, så holdet er fremme senest ½
time før kampstart.
Stk. 2 Så snart en klub eller dennes hold bliver bekendt med forsinkelser, skal
rejseplanen ændres så godt som muligt og meddeles den arrangerende klub og
den klub, der stiller dommere. Efterfølgende skal den pågældende klub
indsende en redegørelse til Forbundet. Bemærk turneringsreglementets
bestemmelser (§ 39, stk. 1) såfremt holdet ikke er i stand til at nå frem til den
pågældende kamp.

§ 19

Kampafvikling
Stk. 1 Alle kampe spilles over 7 innings. Holdet, der står nævnt først i
turneringsprogrammet batter sidst, med mindre andet er anført.
Stk. 2 Enhver kamp, på nær kampe i slutspillet, der afbrydes af dommeren grundet
regn, mørke eller lignende, skal spilles videre fra det sted hvor kampen blev
afbrudt (dette gælder uanset i hvilken inning, kampen blev afbrudt). Efter aftale
med Forbundet viderespilles kampen senest 14 dage efter afbruddet.
Ny kampdato aftales og meddelelse Forbundet til godkendelse. Kampen skal så
vidt muligt afvikles inden 14 dage efter den oprindelige spilledato. Er der ikke
fastsat ny dato senest 14 dage efter denne dato, fastsætter Forbundet ny dato
for kampen, og meddeler dette til de 3 parter.

§ 20

Kampafvikling – spillere
Stk. 1 Afvikling af kampe med kun 8 eller 7 spillere på et hold kan ske på følgende
måde: Battingorder stilles op som normalt, dog med et hul for de manglende
spillere. Reglen kan anvendes i alle divisioner, hvis et hold mister en eller to
spillere under en kamp på grund af en skade. Reglen kan også anvendes fra
kampstart i damesoftball , i u19-rækken og i lavere herredivisioner end 1.
division. I ingen tilfælde kan reglen dog anvendes, hvis et hold mister en spiller
på grund af en udvisning.
Stk. 2 Når der er to outs og catcheren enten er på base eller bliver baseløber, må
catcheren erstattes som baseløber af den spiller, der var inningens 2. out der er
den sidste mulige batter. Dette betragtes ikke som en officiel udskiftning. Det
overstregede gælder fra 2017, hvor det skrevet med kursiv slettes.
Stk. 3 Designated Runner (DR)
Stk. 4 En ”designated runner” (DR) må benyttes i en kamp i stedet for enhver
baseløber, forudsat at det er bekendtgjort inden kampstart og DR’s navn er
skrevet ind på line up kortet.
DR’en må kun benyttes én gang per inning for enhver løber. Bemærk:
Dommeren skal have kaldt ”Time” før baseløberen kan forlade basen for at blive
erstattet af DR´en. Hvis basen forlades før der er kaldt ”Time”, er baseløberen i
fare for at blive out. Brug af DR skal meddeles til dommeren.
Stk. 5 Enhver baseløber, der er blevet erstattet af en DR, vender tilbage til kampen ved
færdiggørelsen af den have inning, eller ved baseløberens næste tur ved battet.
Dette betragtes ikke som en genindtræden i kampen.
Stk. 6 DR’en kan skiftes ud og erstattes af en lovlig udskiftningsspiller.
Stk. 7 Hvis DR’en bliver benyttet som en indskiftningsspiller, enten i marken eller ved
battet, ophører DR funktionen øjeblikkeligt. Reglen kan anvendes i alle
divisioner.
Stk. 8 Designated Player (DP)
Et hold kan benytte 2 DP’er i sin line-up. Samtidig skal holdet udpege 2 flexspillere. Flex-spillerne skrives på line upkortet som nummer 10 eller 11. De 2
DP/Flex par skal udpeges. De almindelige DP/Flex regler gælder for begge
disse par. Parrene kan ikke blandes i løbet af kampen. Reglen kan anvendes i
damsoftball, i U19-rækken og i lavere herredivisioner end 1. division.
Stk. 9 Lånespillere
Et hold må stille med op til 2 lånespiller, som ikke er medlem af eller har licens
for holdets klub. Disse lånespillere skal have licens for andre klubber. Hvis et

hold stiller op med lånespillere, tildeles holdet 0 point uanset kampens resultat.
Modstanderholder (forudsat dette hold ikke stiller med lånespillere) tildes 1 point
uanset kampens resultat. Skulle begge hold stille med lånespillere.
Der skal tydeligt markeres på kamprapporten, hvis et eller begge hold har
benyttet lånespillere. Reglen kan anvendes i damesoftball, i U19-rækken og i
lavere herredivisioner end 1. division.

§ 21

Efter kampen
I forbindelse med alle kampe under DM skal holdene anvende og udfylde
Forbundets officielle kamprapportskema. Dette skema skal indsendes til
Forbundet senest dagen efter kampens påbegyndelse. På skemaet anføres:
kampnummer, kampdato, tidspunkt, spillested, navnene på de spillere, som har
deltaget i kampen, kampens resultat, dommerens navne og hjemklub,
eventuelle advarsler, udvisninger og øvrige bemærkninger. Efter endt udfyldes
skal skemaet underskrives af hoveddommeren, en basedommer og de to holds
managers. Hoveddommeren medbringer, indsender og sørger for udfyldelsen
og kamprapportskemaet. Der skal også indsendes kamprapportskema i
forbindelse med aflyste, afbrudte og udsatte kampe. Ved udsatte, aflyste eller
afbrudte kampe bør ny kampdato påføres skemaet. Ved for sen indsendelse af
kamprapport idømmes den dømmende klub en bøde fastsat i Bødekataloget.
Stk 1 Kampafvikling – Bats
a) Alle bats der bruges i en kamp, skal være af
b) Godkendt type. Et godkendt bat er påført et mærkat med ”ISF 2005 Certified” i en
home plate.

Stk. 2 Bruges et ulovligt bat har det følgende konsekvenser
i

I en kamp i den ALMENE SÆSON gives første gang en advarsel og battet
fjernes fra kampen. Efterfølgende tilfælde, vil medføre at battet fjernes fra
kampen. Efterfølgende til fælde, vil medføre at-battet fjernes og batteren der
bruger eller har brugt battet erklæres out.

ii

Opdages det ulovlige bat efter batterens tur at*bat, men før det næste pitch,
lovligt eller ulovligt, får det defensive hold valgmulighed at tage konsekvensen af
at-battet eller reglen.

b)

§ 22

i

I en kamp i SLUTSPILLET gives ingen advarsel, batteren erklæres out og
smides ud af kampen.

ii

Opdages det ulovlige bat efter batterens tur at-bat, men før det næste
pitch, lovligt eller ulovligt, får det defensive hold valgmulighed at tage
konsekvensen af at-battet eller reglen.

Herrer
Stk. 1 I andre end øverste division skal blot uniformsblusen følge de gældende ISF
regler.

Stk. 2 i 1. division for here skal gældende ISF regel omkring spillere af han- og hun
køn føles, mens der er i øvrige herredivisioner/kredse kan deltage damespillere.
Dog skal der altid være flere herrer end damer på banen, undtagen i herrernes
laveste division.
Stk. 3 I øverste division har hjemmeholdet ansvaret for at der bliver ført statistik af
kampen samt indberette dette til Forbundet.

§ 23

Damer
Stk. 1 Andre end øverste divisioner skal blot uniformsblusen følgende ISF regler.
Stk. 2 I alle damedivisioner må benyttes op til 2 U17 drengespillere i kampe i ,
grundspillet. Såfremt dette sker, tabes kampe automatisk 0-7, men man tildeles
turneringspoint som ved en almindelig tabt kamp.

§ 24

Juniorer – Generelt
Stk. 1 I denne række må de hold, der for U15 har færre end 9 spillere og for U12 har
færre end 6 spillere, gerne låne spillere fra andre hold, når følgende er opfyldt:
Stk. 2 I grundspillet til stævner må der lånes spillere fra et hvilket som helst hold.
(a)
(b)
(c)

I finalekampe til stævner må der kun lånes spillere fra de hold der allerede er
slået ud
Lånte spillere må ikke udfylde position som pitcher.
Lånte spillere kan ikke fylde en plads for en spiller der er karantæneramt fra en
evt. udvisning for en tidligere kamp.

Stk. 3 Afvikling af kampe med mindre end 9 spillere, eller 6 spillere i U12, dog
minimum 7 spillere og 5 spillere i U12, på et hold, kan ske på følgende måde:
Battingorder stilles op som normalt, dog med hul(ler) for de(n) manglende
spiller(e). Hver gang man når et hul i battingorder, får holdet IKKE automatisk 1
out, men man springer blot videre til næste batter. Reglen kan anvendes i alle
juniorrækker, hvis et hold mister en eller flere spillere under en kamp på grund
af en skade. Reglen kan også anvendes fra kampstart. I ingen tilfælde kan
reglen dog anvendes, hvis et hold mister en spiller på grund af en udvisning.
Stk. 4 I starten af hver halve inning, eller når den ene pitcher afløser den anden, må
der ikke bruges mere end et minut til at kaste højst fem pitch til catcheren eller
et andet medlem af holdet. Ved starten af hver halve inning (udover første
inning) må pitcheren kun kaste et opvarmnings-pitch.
Stk. 5 Ved lige pulje point – sådan findes en vinder blandt flere hold:
1.
2.
3.
4.

Flest antal vundet kampe (i hele puljen)
Sejr ved indbyrdes kampe
Færrest ”runs against”
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)

§ 25

U12
Intentionen med med alle u12 reglerne er, at børnene skal have det sjovt, når de
spiller softball. Caoches, dommere og andre voksne er til for at hjælpe børnene på
begge hold. Fair Play bør være i højsædet ved alle u 12 kampe.
Stk. 1 I denne række spilles der med bløde 11” bolde.

Stk. 2 I denne række spilles på tid. Ingen inning må starts efter 60 minutters spil.
Stk. 3 I denne række spilles med 6 markspillere på banen. Hvis begge hold er enige
derom, kan der spilles 7, mod 7, 8 mod 8, 9 mod 9 eller 10 mod 10. Holdene
skal altid have det samme antal spillere i marken.
Stk. 4 Ved 6. spiller kampe sættes outfield hegnet i en afstand af 40 meter fra home
plates begyndelse. Ved andet antal spillere, kan andet aftales.
Stk. 5 Det offensive hold har kun mulighed for at sende 6 spillere til battet pr. inning,
talt fra den batter, der påbegynder den pågældende inning. Der må gerne være
flere end 6 battere i batter line up’en, men kun 6 må batte pr. inning. En coach,
eller batteren selv, fra det offensive hold skal til dommeren og en coach fra det
defensive hold, meddele at den sidste batter står i batterboksen. Efter at den. 6
batter har slået bolden ud i marken, bytter holdene side, når der opnås tre outs,
eller når en markspiller har kontrol overbolden, og er i kontakt med home-plate.
Er der mindre end to outs, når den 6 batter slår, skal base, skal baseløbere
overholde almindelig regler ved gribere (tagge up). Såfremt det glemmes at sige
”sidste batter” og dommeren skønner, at indeholdet har fået en fordel af
situationen, dømmes død bold.
Stk. 6 I denne række spilles med fri udskiftning i marken. Batter ine-up’en skal dog
følges.
Stk. 7 I denne række spilles med voksen-pitching. Den voksne skal stå mindst 10
meter fra homeplate, når pitchet afleveres. Pitcheren kan enten være en coach
på holdet, eller – hvis begge hold er enige derom – en neutral voksen pitcher. Et
pitch skal være let at slå til, uanset om der spilles med en coach som pitcher
eller en neutral voksen. Den voksne deltager ikke i det efterfølgende spil i
marken, og børnepitcheren er placeret i nærheden af den voksne, når der
pitches, og er efter pitch release i praksis pitcher og opfylder alle dennes
normale roller i spillet. Det er børnepitcheren, som skal have bolden indenfor
baserne, for at stoppe spillet.
Først derefter afleverer børnepitcheren bolden til den voksne pitcher, og et nyt
spil kan starte.
Stk. 8 Børnepitcheren skal bære maske.
Stk. 9 Voksen-pitcheren må ikke pitche opvarmningspitch før start af en inning.
Stk. 10 Hvis voksen-pitcheren rører bolden eller bliver ramt af bolden, er bolden død, og
batteren får et nyt forsøg ved bat. Den ramte bold tæller ikke som en strike.
Stk. 11 Hvis batteren svinger og misser den tredje strike, er batteren out – uanset om
catcheren har grebet bolden eller ej. Løbere må ikke avancere.
Stk. 12 Det er ikke tilladt at bunte. Sker dette, efter dommerens skøn, er bolden død, og
batteren får et nyt forsøg ved bat. Buntet tæller ikke som en strike.
Stk. 13 Batteren kan ikke få en walk eller en hit by pitch. Dommeren tæller kun strikes,
når batteren svinger. Et pitch, som batteren ikke svinger efter, er et no-pitch –
uanset om pitchet er i strikezonen eller ej.
Stk. 14 Løbere kan kun avancere på en battet bold.
Stk. 15 Løbere må ikke forlade bassen før batteren har ramt bolden. Der er ingen straf
for at forlade basen for tidligt, men dommeren skal gøre løberen og coachen
opmærksom på fejlen. Hvis dommeren skønner, at indeholdet har fået en fordel
af situationen, dømmes død bold.
Stk. 16 I denne række spilles der IKKE med ”infield fly”-regel.

Stk. 17 I denne række må det defensive hold gerne stille en coach ud i marken for at
hjælpe sine spillere.
Coachen skal være placeret i outfielden, og må ikke deltage fysisk i spillet. Det
anbefales, at man ikke har klubtrøje på, så man ikke forveksles med en spiller.
Stk. 18 I denne række er det påkrævet, at batteren og løberne bærer hjelm med visir for
ansigtet. Hvis det konstateres, at en spiller alligevel bærer en hjelm uden visit,
skal denne omgående skifte til en lovlig hjelm.
Stk. 19 I denne række må der ikke spilles med metalspikes. Hvis det konstateres, at en
spiller alligevel har metalspikes på, skal denne omgående skifte til lovlig sko.

§ 26

U15
Stk. 1 Denne række spiller med en pitcherafstand på 13,11 m.
Stk. 2 9-batterreglen
a)
b)

c)
d)

Det offensive hold har kun mulighed for at gennemføre line-up én gang pr.
inning, talt fra den batter der påbegynder den pågældende inning.
Træneren fra det offensive hold skal til dommeren og træneren fra det defensive
hold, meddele at den sidste batter står i batterbox. Meddeles dette ikke, er
batter out og alt avancement annulleres.
Sidste batter kan ikke få en walk eller blive hit by pitch.
Ved 9. batter bytter holdene side, når:
1. Der opnås 3 outs
2. En markspiller har kontrol over bolden og er i kontakt med home-plate.

Stk. 3 I denne række kan en batter opnå en base on balls (walk) eller hit by pitch, dog
ikke sidste batter. Hvis sidste batter opnår fire dømte balls eller hit by pitch,
træder den ene basecoach ind i batterboxen modsat batteren for at toss’e
bolden til batteren.
Basecoachen skal være placeret således, at minimum en fod er inde i
batterbox’en. Counten nulstilles og basecoachen begynder at toss’e efter
tilladelse fra dommeren. Batteren har 3 forsøg (sving) til at ramme bolden,
rammes denne ikke på det 3. forsøg kaldes batteren Out. Rammes bolden
dømmes denne på samme vilkår som ved almindeligt pitch.
Batteren kan ikke få en tredje strike på en bold dømt foul i forbindelse med slag
ved toss. Det er ikke tilladt at bunte ved slag fra toss. Sker dette efter
dommerens skøn, kaldes batteren out og bolden er død. Når der battes på toss
skal pitcheren fra det forsvarende hold være placeret i den trekant der dannes af
1., 2. og 3. base.
Stk. 4 I denne række må alle spillere genindtræde i kampen flere gange efter at have
været skiftet ud – så længe denne altid indtager samme plads i
batterrækkefølgen, hver gang han er inde i kampen.
Stk. 5 I denne række er det påkrævet at batteren bærer en hjelm til at beskytte
ansigtet. Modtages et pitch med hjelm uden visit erklæres batteren out.
Stk. 6 I denne række er det påkrævet at pitcheren bærer en maske til at beskytte
ansigtet. En pitcher uden maske bliver erklæret for ulovlig pitcher og følger
reglerne derefter.
Stk. 7 I denne række må der ikke spilles med metalspikes. Hvis det konstateres, at en
spiller alligevel har metalspikes på, skal personen omgående skifte sko. Er
spilleren ved bat, erklæres batteren out. Er spilleren i marken annulleres alle out
opnået i den igangværende inning.

§ 27

U19
Stk. 1 Denne række spiller med en pitcherafstand på 13,11 m. for piger og 14,02 m. for
drenge.

§ 28

Slowpitch
Stk. 1 Rækken
Denne række er for spillere over 35 år eller 30 år, hvis man ikke har spillet
softball eller baseball i nogle andre divisioner eller forbund før.
Stk. 2 Kampen
a)
b)

Kampe spilles á 5 innings eller 1t 30 min. Alle innings startet før 1t 30 min er
gået, skal spilles færdig.
Er kampen uafgjort efter 5 innings eller tiden er gået, spilles der videre efter
almindelig tie-break regler.

Stk. 3 Pitching
a)
b)

Et lovligt pitch betragtes en strike, hvis bolden rammer home plate eller
forlængelsen heraf.
Hvis der svinges på et, af dommeren kaldt, ulovligt pitch vil det offensive hold få
valget mellem at ladet spillet stå eller tage konsekvenserne af det spil der har
udfoldet sig umiddelbart efter kontakt med dette pitch.

Stk. 4 Battering
a)

Det er ikke tilladt at bunte bolden.

b)

Har batteren 2 (to) strikes og slår en foul ball, vil batteren være out.

c-i)

Rammes en batter af et pitch, er det ikke et hit by pitch og batteren får ikke tildelt
første base.

c-ii)

Batteren får på et hit by pitch tildelt en ball til tællingen.

Stk. 5 Baseløb
a)
Løberen må først forlade basen, når et pitch rammes af batteren.
b-i)
Ved ALLE baser gælder samme regler, som ved første base. Baseløberen må
løbe fordi basen, efter den er rørt, så længe løberen vender direkte tilbage til
basen efterfølgende.
b-ii)
Hvis dommeren vurderer at løberen ikke vender direkte tilbage til basen, kan
løberen tages ud.
c-i)
Halvvejs mellem 3. base og home plate tegnes en linje vinkelret med foul linjen.
Når denne linje krydses af en løber, SKAL denne løber løbe hjem.
c-ii)
I forlængelse af første base foul linjen tegnes en linje på den anden side af
home plate. En løber der krydser denne linje, betegnes som at have rørt home
plate.
d)
Alle spil ved home plate er force plays og en defensiv spiller skal derfor blot
være i besiddelse af bolden, imens der er kontakt med homeplate.

Kapitel 5 Dommere
§ 29
Stk. 1 Dommerbestemmelser.
a)

Nye hold som tilmelder sig for første gang i enten dame eller herrerækken
undtages fra dommergerninger det første år holdet deltager i rækken.

b)

Hvis de påsatte dommere ikke er mødt, kan klubberne afvikle kampen med ikkepåsatte dommere. Det kræver dog begge holds samtykke. Er holdene ikke enige

c)

om at afvikle kampen med ikke-påsatte dommere, skal kampen spilles om på en
ny dato. Ny kampdato aftales og meddeles Forbundet til godkendelse. Kampen
skal så vidt muligt afvikles inden 14 dage efter den oprindelige spilledato. Er der
ikke fastsat ny dato senest 14 dage efter denne dato, fastsætter Forbundet ny
dato for kampen, og meddeler dette til de 3 parter.
Dommerne i DM betales efter de af Forbundet fastsatte takster.

Stk. 2. Forbundet kan pålægge klubber at sørge for dommere på spillefri dage, således
at der altid er mindst 2 neutrale dommere til en anmeldelsespligtigkamp og
klubberne er ansvarlige for at begge disse er godkendte af Forbundet.
Stk. 3 I alle senior divisioner skal dommerne optræde i lyseblå T-shirt/skjorte samt
mørke bukser. I andre rækker ser Forbundet helst, at ovennævnte beklædning
benyttes.
Stk. 4 Dommere skal møde senest 30 min. før berammet kampstart, blandt andet for
at konstatere, at baneforhold, baser med mere er i orden. Dommerne sørger for
afvikling af infieldtræning, kampbolde til pitchernes opvarmning samt udveksling
af line-up's og for at oplyse holdenes managers om groundrules.
Stk. 5 Dommerne skal sørge for at indrapportere kampresultatet til Forbundet samme
dag, som kampen er spillet. På hverdage skal resultatet ind- rapporteres senest
kl. 22:00, ved weekend-kampe senest kl. 20.00.
Stk. 6 Hvis en dommer udviser eller advarer en spiller eller official skal han inden 36
timer fremsende en indberetning til Amatør- & Ordensudvalg (A&O).
Indberetningen skal være underskrevet af kampens hoveddommer. A&O afgør
alene alle indberetninger med henblik på en eventuel karantæne.

§ 30
Stk. 1 De hold i herrernes og damernes øverste division, der ikke deltager i slutspillet
skal kunne stille med 2 kvalificerede dommere som skal være til rådighed til
slutspillet.

Kapitel 6 Slutspil
§ 31

Generelt
Stk. 1 Vinderne af slutspillet er danmarksmestre, og spillerne på det sejrende hold
tildeles DIF’s guldmedaljer.
Spillerne på holdet, der er taber i finalekampene, modtager Forbundets
sølvmedaljer. Spillerne på det sejrende hold i bronzekampen modtager
Forbundets bronzemedaljer.
Stk. 2 Den klub, som bliver danmarksmester modtager desuden en mindepokal udsat
af Forbundet samt en af Forbundet udsat vandrepokal, som skal vindes 5 år i
træk eller 6 gange i alt for at blive en klubs ejendom.
Taberne af finalekampene og vinderne af bronzekampen modtager desuden en
mindepokal hver udsat af Forbundet
Stk. 3 Most Valuable Player, Best Pitcher og Best Batter I damernes og herrernes
finalekampe modtager DSoF-diplom samt individuelle priser udsat af Forbundet.

§ 32

Afvikling
Stk.1 ”Bedst af tre kampe” betyder det, at der først afvikles to kampe. Vinder de to
hold hver sin kamp, spilles der en tredje kamp, for at finde en vinder af
kampserien. Det højst placerede hold har ret til at batte sidst i første og evt.
tredje kamp.
Stk. 2 Hvor der i turneringsreglementet er anvendt udtrykket ”det højest placerede hold
forstås det hold, der har opnået den bedste placering i grundspillet.

Stk. 3 Alle slutspilskampe for herrer og damer afholdes på egnede baner valgt af
Forbundet. Finaler og bronzekampe for både herrer og damer afholdes på en
enkelt klubs anlæg. Forbundet stiller med bolde til alle kampe i slutspillet.
Stk. 4 I forbindelse med afholdelse af slutspillet nedsætter Forbundet en teknisk
Komité. Den tekniske komité har kompetence til at træffe endelig afgørelse om
alle forhold omkring slutspil, der ikke hører under dommernes kompetence, til
sikring af en hensigtsmæssig og glidende afvikling. Det kan f.eks. være i
forbindelse med vejr- og baneforhold, fastsættelse af nye kamptider eller datoer
i forbindelse med aflysninger eller afbrydelser, protester m.m. Den tekniske
komité skal sammensættes således, at en evt. afstemning kan klares uden
inhabile medlemmer. En repræsentant fra de(n) arrangerende klub(ber) er født
medlem af den tekniske komité. Forbundets ”Umpire in Chief” eller dennes
stedfortræder, er født medlem af Teknisk Komité.
Stk. 5 I forbindelse med afholdelse af junior-DM weekenden og senior
finaleweekenden sørger Forbundet for, at der er person(er) (f.eks. samaritter
eller sygeplejerske) tilstede, der kan yde første hjælp.

§ 33

Slutspilsform
Stk. 1 Slutspillets form skal være meddelt af Forbundet, senest ved offentliggørelsen af
turneringsprogrammerne.

§ 34

Scorekeeping
Stk.1 De(n) arrangerende klub(ber) er ansvarlig for scorekeeping, herunder kåring af
finalernes Most Valuable Player, Best Pitcher og Best Better, og
resultatformidling til Forbundet ved alle finalekampe i dame- herrerækken.
Stk. 2 Official scorekeeping, resultatformidling og uddeling af individuelle priser.
a)

b)
c)
1.
2.
3.

4.

5.

Scorekeeping føres ved brug af computerprogram; Forbundet stiller bærbar
PC/Palm Pilot med statestikprogram til rådighed for de(n) arrangerende
klub(ber)
Scorekeeping føres ved alle slutspilskampe i dame- og herrerækken.
Krav til de(n) arrangerende klub(ber):
Udpege min. én kvalificeret scorekeeper til hver semifinale/ - finalekamp i dameog herrerækken.
Offentliggøre oversigt over officielle stillinger efter hver spilledag. Oversigten
skal min. indeholde: resultater og placeringer.
Efter sidste kamp udregnes endelig placeringer, spiller- og pitching- statistikker.
Scorekeeperen/-ne udpeger slutspilles Most Valuable Player, Best Pitcher og
Best Batter i dame- og herrerækken i samråd med de(n) arrangernende
klub(ber); disse informationer holdes fortrolige og gøres kun tilgængelige for en
udpeget forbunds- repræsentant.
Efter sidste kamp informerer forbundsrepræsentanten og endelig placering,
spiller- og pitching- statistikker, herunder navne/evt. statistikker for Most
Valuable Player, Best Pitcher og Best Batter i dame- og herrerække.
Formidle alle resultater, placeringer, statistikker og individuelle priser til
Forbundet straks efter medaljeoverrækkelsen.

Kapitel 7 Spillerlicenser og transfer
§35

Spilleberettigede
Stk. 1 En spiller må ikke deltage i nogen anmeldelsespligtig kamp for nogen klub, før
denne er spillerberettigede for denne klub.

Stk. 2 For alle hold, der deltager i slutspillet gælder, at spillere kun er spilleberettigede
som pitchere i slutspillet, hvis de i indeværende sæson har deltaget i mindst 6 af
Forbundets anmeldelsespligtige kampe for klubben.
Stk. 3 Forbundet offentliggør 5 dage før slutspillets start en liste med de
spilleberettigede spillere til slutspillet. Denne indeholder spillere, der er
registreret senest klokken 00:00 fem dage før slutspillets startdato i den
pågældende række. Det er ikke muligt at efterregistrere spillere efter dette
tidspunkt. Listen skal indeholde spillerens navn og nationalitet.
Stk. 4 Forbundet fastsætter og opkræver et gebyr pr. tilmeldt spiller, som betaling for
licens.

§ 36

Licensregistrering
Stk. 1 Klubben indsender en liste over spillere i den enkelte række til Forbundet. Listen
skal indeholde hver spillers fulde navn, fødselsdato, nationalitet og
telefonnummer/e-mail. Listen skal være underskrevet af klubbens formand eller
kasserer. Listen skal være Forbundet i hænde i forbindelse med tilmelding af
hold til turneringen – en dato, der offentliggøres fra år til år.
Stk. 2 Kun spillere med gyldig licens kan deltage i DM. En spiller kan kun spille for en
klub inden for hver række. Dog er det muligt at deltage på såvel senior-,
supersenior-, lilleput- som juniorhold, såfremt aldersreglerne tillader det.
Det er muligt at spille for forskellige klubber i forskellige rækker.
Stk. 3 Efterregistrering af spillere gøres ved at indsende spillerens fulde navn,
fødselsdato, nationalitet og telefonnummer / E-mail til Forbundet enten i form af
brev eller elektronisk. En spiller er spilleberettiget fra det tidspunkt et brev er
modtaget, det vil sige to dage efter afsendelse eller fra det tidspunkt den
elektroniske registrering er foretaget. Den licenssøgende klub er selv ansvarlig
for at licensreglerne er overholdt. Forbundet opkræver et beløb pr.
efterregistrering spiller, som betaling for licens.
Stk. 4 Som bevis på licensregistrering udsender Forbundet en liste over klubbens
licensregistrerede spillere.
Stk. 5 I forbindelse med udstedelse af licens kan Forbundet forlange dokumentation
for, at licensreglerne er opfyldt.

§ 37

Klubskifte fra dansk klub til en anden dansk klub
Stk. 1 Enhver spiller, der er medlem af en klub, og som inden for de sidste 12 måneder
ikke har deltaget i nogen anmeldelsespligtig kamp for en anden klub, er
umiddelbart spilleberettiget for den pågældende klub i henhold til
aldersbestemmelserne. Klubben skal registreres den pågældende spiller hos
Forbundet ved at tegne en licens.
Stk. 2 Enhver spiller, der har deltaget i en til Forbundet anmeldelsespligtig kamp inden
for de seneste 12 måneder kan blive spilleberettiget for en ny klub efter 60
dages karenstid fra den sidst spillede anmeldelsespligtige kamp i den tidligere
klub. Klubskifte eller udmeldelse senere end 14 dage før Holdtilmeldingsfristen
kamp i den tidligere klub. Klubskifte eller udmeldelse senere end 14 dage før
holdtilmeldingsfristen, vil først give spilleren mulighed for at deltage i DM efter
30. juni samme år. Undtaget for karenstiden er U15-spillere eller yngre. Disse
kan skifte mellem danske klubber uden karensperiode.
Stk. 3 Ved klubskifte eller udmeldelse udfyldes et klubskifteskema. Dette skema
udfyldes eller tilsvarende information indsendes til Forbundet pr e-mail.
Forbundet underretter herefter spilleren om første lovlige spilledato for en ny
klub.

Første lovlige spilledato for den modtagne klub kan tidligst være det tidspunkt et
brev er modtaget – det vil sige to dage efter afsendelse eller fra det tidspunkt en
e-mail er sendt.
Stk. 4 Forbundet kan give dispensationer for karenstid i forbindelse med klubskifte
pga. flytning mellem landsdelene eller lignede.

§ 38

Klubskifte fra udenlandsk klub til dansk klub
Stk. 1 Enhver spiller som er spillerberettiget for en dansk klub ved sæsonstarten, kan i
løbet af sæsonen skifte til en udenlandsk klub, og derefter i samme sæson
vende tilbage til samme danske klub på et hvilket som helst tidspunkt, uden
karenstid. Vendes der tilbage til en ny dansk klub, betragtes dette klubskifte fra
dansk klub til dansk klub med dertil hørende karenstid (turneringsreglementet
§35, stk. 1 og stk.2).
Stk. 2 Ved overgang fra en klub under et udenlandsk forbund, skal en ansøgning om
licens foretages i henhold til §34
Stk. 3 Forbundet vil, efterfølgende fremsende en licens for den pågældende spiller,
påført datoen for spillerens spilleberettigelse for den ansøgende klub

Kapitel 8 Turneringsansvarlige virke
§ 39

Turneringsafvikling
Stk. 1 Alle spørgsmål vedrørende Forbundets turneringer afgøres af Forbundets
turneringsansvarlige.
Stk. 2 Turneringsansvarlig træffer afgørelse i alle forhold, der følger dette reglement
samt i andre forhold, hvor en afgørende ikke tåler udsættelse.
Stk. 3 Turneringsansvarlig fremlægger forslag til turneringsplan samt eventuelle
dispensationer fra regler for Forbundets bestyrelse til godkendelse.
Dispensationer er gældende for det enkelte DM. Dispensationer offentliggøres
på Forbundets hjemmeside eller på anden vis.
Stk. 4 Den turneringsansvarlige udarbejder forslag til bødekatalog og godkendelse af
DSoF´s repræsentantskab.
Kataloget udsendes til de i DM deltagende hold, sammen med turneringsplanen.

Kapitel 9 Overtrædelse og straf
§ 40

Manglende overholdes af regler og forpligtelser
Stk. 1 Hvis en klub i forbindelse med en kamp overtræder de gældende bestemmelser
eller ikke varetager sine forpligtelser, kan Forbundet bruge en eller flere af
følgende straffe:
• Idømme klubben en bøde efter Bødekataloget,
• Erklære den pågældende klub for taber af kampen (med cifrene 0-7) og
fratrækkes 1 turneringspoint.
• Eventuelt fratagelse af hjemmebane i en eller flere kampe.
Stk. 2 Overtrædelse af licensregler vil medføre, at et hold dømmes som taber af den
(de) kamp(e), hvori regelbruddet er blevet konstateret.

§ 41

Ikke gennemførte kampe
Stk. 1 Et hold, der ikke er kampklar til at starte kampen på det i programmet anførte i
starttidspunktet, dømmes som taber. Desuden idømmes holdet en bøde fastsat i
bødekataloget. To hold, der begge ikke er kampklar til at starte kampen på det i

programmet anførte starttidspunkt, dømmes begge som tabere (kampen er
dermed afgjort 0-0) og idømmes begge en bøde fastsat i bødekataloget.
Force majeure kan dog godkendes.
Stk. 2 En klub, der uden gyldig grund udebliver fra en ansat turneringskamp, kan, efter
beslutning af Forbundets bestyrelse, pålægges at holde den anden part
skadesløs for alle omkostninger i forbindelse med spillede kamp, herunder også
dommerudgifter.
Stk. 3 Aflysning af kamp skal meddeles Forbundet, modstanderne, eventuelle
banearrangører samt implicerede dommere senest 24 timer før berammet
starttidspunkt. Det aflysende hold taber kampen. Desuden idømmes holdet en
bøde fastsat i bødekataloget. I denne henseende anses doubleheaders som
værende to separate kampe. Såfremt de spillende hold kommer fra hver sin
landsdel (henholdsvis Jylland, Fyn, Sjælland), skal aflysning ske senest 36 timer
før berammet starttidspunkt, når det aflysende hold spiller på hjemmebane.

§ 42

Tilbagetrækning af hold
Stk. 1 Hvis et hold trækkes tilbage, kan klubben idømmes en bøde fastsat i
bødekataloget.
Stk. 2 Alle kampe dette hold har spillet bliver i turneringen nulstillet, således at alle
deres kampe i sæsonen er tabte med cifrene 0-7.

§ 43

Udvisning og karantæne
Stk. 1 En spiller eller official, der er blev udvist, får automatisk en kamps karantæne og
må ikke i denne kamp fungere som spiller, holdofficial eller dommer. A&O afgør
om karantæne eventuelt skal have længere varighed.
Stk. 2 En spiller eller official, der modtager sin 2. advarsel i løbet af en sæson, får
automatisk en kamps karantæne og må i denne kamp ikke fungere som spiller,
official eller dommer. Modtager en spiller eller official mere end 2 advarsler i
løbet af en sæson, afgør A&O karantænen eventuelt skal have længere
varighed.
Stk. 3 Karantæner skal altid afvikles i de(n) efterfølgende kamp(e), for det samme
hold, hvorpå forseelsen skete. I den periode en spiller har karantæne, må dette
ikke fungere som spiller, holdofficial eller dommer i nogen kampe for noget hold.
Dette gælder dog ikke kampe på repræsentative hold. Hvis en spillers
karantæne helt eller delvist ikke er overstået i den sæson, hvor karantænen er
tildelt, overføres resten af karantænen til den efterfælgende sæson.

Kapitel 10 Protester
§44
Stk. 1 Indberetninger og protester fra kampe skal indsendes til A&O.
Stk. 2 En protest givet til en dommer under en kamp skal være meddelt formanden for
A&O senest 48 timer efter kampens påbegyndelse. Sammen med den skriftlige
protest, der skal være formanden for A&O i hænde senest 4 døgn efter
kampens påbegyndelse, skal der stilles et depositum der fastsættes af
Forbundets bestyrelse. Depositummet tilbagebetales til indsenderen, hvis
protesten tages til følge.

Kapitel 11 Ændringer til turneringsreglementet
§45
Stk. 1 Ændringer af turneringsreglementet kan kun ske på Forbundets
repræsentantskabsmøde.

Stk. 2 bilagene er ikke en del af turneringsreglementet, men alene en samling af
dokumenter fra Forbundet.
Stk. 3 Ændringsforslagene skal fremsendes til Forbundets senest sammen med øvrige
forslag til behandling på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen fremsender
eventuelle forslag sammen med den endelige dagsorden for mødet.
Stk. 4 Ændringer kræver, at mere end halvdelen af de afgivne stemmer for forslaget.
Stk. 5 Ændringer træder i kræft ved vedtagelsen.

Bilag 1 – Banekrav i forbindelse med afvikling af DM -slutspillet
Arrangører af DM-slutspillet for seniorer (wildcard-, semifinale- og DM-finalestævner) skal have
nedenstående krav til faciliteter opfyldt, for at kunne afvikle disse stævner. Såfremt et eller flere af disse
krav ikke kan opfyldes, skal dette meddeles Turneringskoordinatoren/ Forbundet ifm. ansøgningen om
værtskab.

1. Infielden. Skal være en såkaldt skinned infield, hvilket vil sige at hele infield-området skal være
grusbelagt. Toplaget må så vidt muligt ikke indeholde sten, der er større end 5 mm. Evt. kan en infield
med grusbelagte løbebaner godkendes.

2. Baserne. Må ikke være monteret med pløkker. Det anbefales at der bruges optaglige baser i
nedstøbte rør.

3. Backstop. Skal have en min. højde på 4 m og en længde så det dækker min. 2 m op af begge
foullinier. Backstoppet skal stå i en afstand på mellem 7,6 og 9,1 m fra homeplate.

4. Dugouts. Der skal være 2 stk., et til hvert hold, og det skal kunne huse hele holdet med siddepladser
og overdækning. De placeres for enden af backstoppet og langs ”out of play”- linien.

5. Homerunhegn. Skal have en min. højde på 1 m, og skal være placeret på den afstand som de
officielle regler forskriver. Det skal dække min. 2 m ud over foullinien, som skal markeres tydeligt.

6. Sideliniehegn. Skal have en min. højde på 1 m og gå parallelt med foullinien, fra backstophegnet
og ud til homerunhegnet.

7. Opstregning. Banen skal kridtes op efter ISF-reglerne: med Foullinier, batterboks, coachboks,
pitchercirkel.

8. Tilskuere. Til DM-finalestævnet skal der være siddepladser til mindst 100 tilskuere. Til øvrige stævner
skal der være plads til mindst 50 tilskuere.

9. Toilet og badeforhold. I umiddelbar nærhed af banen skal der være gode bade – og toilet forhold
for de deltagende hold og dommerne, samt gode toiletforhold for tilskuere og gæster.

10. Scoretavle. Skal mindst kunne vise holdene, stillingen, antal innings.
11. Mad og drikkevarer. Skal kunne købes i umiddelbar nærhed af banen. Der stilles ikke krav til

sortimentet, men som udgangspunkt skal spillere, dommere, andre officials og tilskuere kunne købe
et måltid mad med tilhørende drikkevarer.

12. Speaker, musik. Der må gerne spilles musik, mens der er stop i spillet, ligesom det anbefales at
have en speaker til opråb af navne mm.

13. Forbundets flag og bannere. PÅ banens hegn eller andet sted i banens skal der forefindes
plads til ophængning forbundets 3 bannere – størrelsen på disse er ca. 1m x 3m. Ligeledes skal der
forefindes plads til ophængning af forbundets 3 flag – meget gerne i form af flagstænger.

14. Forbundets informationsbod. Der skal stilles et areal på ca. 3m x 3m til rådighed for opsætning

af en bod/telt – hvor den tekniske komité kan mødes og hvorfra DSoF kan sælge merchandise og
yde infoservice. Den nærmere placering af dette areal aftales med DSoF`s turneringskoordinator.

15. Præmieoverrækkelse. Der skal til anvendelse under præmieoverrækkelsen, stilles et bord
(minimum alm. Spisebordsstørrelse 6 personer) med dug i rød eller hvid farve, til
opstilling af pokaler m.m.

rådighed, for

Der skal ligeledes stilles en mikrofon med tilsvarende højtalerkapacitet til rådighed, for
præmieoverrækkerens præsentation af præmietagere m.m. Der skal stilles én person til rådighed, for
diverse hjælp til Forbundets repræsentanter ifm. Præmieoverrækkelsen.

Bilag 2 – spillertransfer i Danmark

Klubskifteskema

Dato

Spiller

Afgivende Klub

Underskrift

Evt. hvis den kendes

Modtagende klub

Bilag 3 – Sponsorregler – reklamebestemmelser
Specifikke danske regler findes ikke, men indsættes når disse er formuleret. Indtil danske regler
er formuleret, gælder de for ESF eksisterende regler.

Bilag 4 – Bødekataloget for DSoF
Bøder vedr. det dømmende hold
For hver manglende Forbundsgodkendt dommer (2 er lovpligtigt)
Hvis man glemmer at stille dommere:
Første gang
2 kamppoint

300,plus
den
almindelige
bøde (se ovenfor)

Følgende
gange

2 kamppoint

Hvis kamprapporten ikke er indsendt senest 3 dage efter kampen
Hvis kamprapporten ikke er indsendt senest 21 dage efter kampen
Hvis kamprapporten indeholder fejl eller mangler angivelser vedr.:
Division, kampnummer, dato, tidspunkt, sted, dommerklub
Hoveddommer, hjemme- udehold, eller score.
Eller hvis den indsendte kamprapport og alle dens relevante felter
ikke er læselige:
Hvis dommerne ikke stiller op i reglementeret påklædning
Hvis dommerne kommer for sent
Manglende indberetning til A&O af advarsler og udvisninger
Bøder vedr. de spillende hold
Hvis dommere og modstandere ikke informeres om walk‐over(s)
Hvis dommere og modstandere for sent informeres om walk‐over(s)
Hvis et tilmeldt hold trækker sig fra turneringen efter
udsendelse af turneringsprogrammet
Hvis et hold udebliver fra programsat kamp (walk‐over) 1.div. Herrer
Pr. kamp i øvrige rækker
Hvis et hold udebliver fra slutspil
Hvis et hold ikke stiller i reglementeret dragt
Hvis hjemmeholdet ikke har været klar til at modtage det gæstende hold
eller dommerne
Hvis hjemmeholdet ikke har sørget for at banen er spilleklar efter reglerne
Hvis hjemmeholdet ikke har haft det fornødne antal kampbolde
Hvis hjemmeholdet ikke har haft den fornødne kontrol over tilskuere
Udvisning

500,‐ plus
den almindelige
bøde (se ovenfor)
100,400,‐

50,-/pr. fejl dog
max. 200,200,‐
200,‐
200,‐
800,‐
500,‐
1000,‐
2000,‐ pr. kamp
500,‐
1000,‐
200,‐
500,‐
500,‐
500,‐
1000,‐
500,‐

Andet
Andre overtrædelser af turneringsreglementet kan idømmes en bøde på op til 1000,‐
Depositum, der skal stilles i forbindelse med protester
2.500,‐
For sen betaling af DM holdtilmelding og licenser
1000,-

Bilag 5 - Om DM-finale kamp-programmer for ungdomsrækker
Definitioner/forklaringer:
Vært: Fra sæson start udpeges en primær vært + en sekundær vært + en tertiær vært. De 23 værtsklubber skal ligge tæt på hinanden af hensyn til transport mellem baner.
• Ved 2 - 5 deltagende hold benyttes kun den primære værts bane
• Ved 6 – 8 eller 10 deltagende hold benyttes ligeledes den sekundære værts bane
• Ved 9 eller 11-12 deltagende hold benyttes endvidere den tertiæres værts bane

Deadline for udpegning af værtsklub: Disse skal være offentliggjort pr. 1 februar i sæson året.
Dugout: Der tages ikke hensyn til værtsklubs normale dugouts. 3 base dugout tilhører den
klub som i program er oplistet som hjemmehold.

Tie-breaks – ingen uafgjorte kampe: Alle kampe skal afgøres – hvis ekstra inning kræves, spilles Tiebreak
med løbere på alle baser fra start, med 1 out (dette for at spare tid). Baseløberne er de sidste 3 i line up i
rækkefølge.
Ved lige pulje point – sådan findes en vinder:
Flest antal vundet kampe (i hele puljen)
Sejr ved indbyrdes kampe
Færrest ”runs against”
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)

1.
2.
3.
4.

Definition af forbundsdommer: Hvor ordet ”forbundsdommer” er knyttet til en
kamp i programmet, da skal juniorudvalget finde og udpege en dommer,
som efter deres mening er kvalificeret som hoveddommer til denne kamp.
Værtsklubben er forpligtet til at stille med 2 basedommere i denne kamp.
Værtsklubbens hold – indgår ikke i lodtrækning: Værtsklubbens hold skal spille på
værtsklubbens bane. Dette hold vil derfor ikke indgå i lodtrækning til puljeinddeling. Værtsklubbens hold spiller altid første kamp på deres eget anlæg –
også for at forbedre transporttiden for de øvrige hold. Værtsklubbens hold vil
i kampprogram skabeloner have titlen ”1”, ”P1-1”, ”P2-1” eller ”P3-1” – alt afhængigt af
antal baner/værter.
Deadlines for tilmelding mv.

1. Invitation udsendes til klubber: 4 uger før DM-finale-stævnet (ansvar: Junior-udvalg)
2. Tilmeldingsfrist til forbund: 3 uger før (ansvar: klubberne – OBS klubløse spillere skal tilmeldes her
ligeledes)
3. Program offentliggøres: 2 uger før (ansvar: juniorudvalg)
4. Pick-up spillere: Skal være tildelt de forskellige hold senest ved offentliggørelse af
program – ingen ændringer kan foretages herefter.

Kampprogram-skabeloner:
1. Hold - ingen kampe afholdes
2. Hold – Kampformat: Bedst af 3 kampe
Antal baner: 1
Der spilles med Coin-toss før hver kamp (hjemmehold/udehold)

Tidspunkt:
10.00 – 11.00
11.30 – 12.30
13.15 – 14.15

Kamp. Nr.:
A
B
Evt. C

Hjemmehold:
1
1
1

Udehold:
2
2
2

Dommer:
Forbundsdommer
Forbundsdommer
Forbundsdommer

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter kamp B eller kamp C

3. Hold – Kampformat: Spilles alle mod alle. Herefter mødes 1 og 2 i finale.
Antal baner: 1
Der spilles med Coin-toss før hver kamp (hjemmehold/udehold)

Tidspunkt:
10.00 – 11.00
11.30 – 12.30
13.00 – 14.00
14.30 – 15.30

Kamp. Nr.:
A
B
C
D (finale)

Hjemmehold:
1
1
3
1’er i pulje

Udehold:
3
2
2
2’er i pulje

Dommer:
Hold 2
Hold 3
Hold 1
Forbundsdommer

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter.

4. Hold – Kampformat: Spilles alle mod alle. Herefter mødes 1 og 2 i finale.
Antal baner: 1
Der spilles med Coin-toss før hver kamp (hjemmehold/udehold)

Tidspunkt:
10.00 – 10.45
11.00 – 11.45
12.00 – 12.45
13.00 – 13.45
14.00 – 14.45
15.00 – 15.45
16.00 – 16.45

Kamp. Nr.:
A
B
C
D
E
F
G (finale)

Hjemmehold:
1
3
3
4
4
2
Nr. 1 i pulje

Udehold:
2
4
1
2
1
3
Nr. 2 i pulje

Dommer:
Hold 3
Hold 1
Hold 2
Hold 1
Hold 3
Hold 4
Forbundsdommer

Bronze medalje vinder findes ved bedste 3’er i puljespillet.

5. Hold – alle i 1 pulje – herefter finale 1 mod 2.
Antal baner: 1
OBS – det er et presset program – så hurtige skift mellem kampe. Ingen Coin
Toss

Tidspunkt:
09.00 – 09.40
09.50 – 10.30
10.40 – 11.20
11.30 – 12.10
12.20 – 13.00
13.40 – 13.50
14.00 – 14.40
14.50 – 15.30
15.40 – 16.20
16.30 – 17.10
17.20 – 18.00

Kamp. Nr.:
P1-A
P1-B
P1-C
P1-D
P1-E
P1-F
P1-G
P1-H
P1-I
P1-J
D (finale)

Bane/vært:
Primær
Primær
Primær
Primær
Primær
Primær
Primær
Primær
Primær
Primær
Primær

Hjemmehold:
P1-1
P1-5
P1-5
P1-3
P1-1
P1-1
P1-5
P1-4
P1-3
P1-4
1’er i pulje

Udehold:
P1-2
P1-4
P1-2
P1-4
P1-5
P1-3
P1-3
P1-2
P2-2
P1-1
2’er i pulje

Dommer:
P1-5
P1-3
P1-1
P1-2
P1-4
P1-2
P1-4
P1-1
P1-5
P1-3
Forbundsdommer

Bronze medalje vinder findes ved bedste 3’er i puljespillet.

6. Hold – Kampformat: Først 2 puljer 3 hold i hver – 2 fra hver pulje går videre.
Antal baner: 2 – Ingen coin toss.

Puljespil:
Tidspunkt:

Kamp. Nr.:

Bane/vært:

Hjemmehold:

Udehold:

Dommer:

Pulje 1 – Grundspil – (primær værtsbane):
09.00 – 09.45
P1-A
Primær
10.00 – 10.45
P1-B
Primær
11.00 – 11.45
P1-C
Primær

P1-1
P1-1
P1-2

P1-2
P1-3
P1-3

P1-3
P1-2
P1-1

Pulje 2 – Grundspil – (sekundær værtsbane):
09.00 – 09.45
P2-A
Sekundær
10.00 – 10.45
P2-B
Sekundær
11.00 – 11.45
P2-C
Sekundær

P2-1
P2-1
P2-2

P2-2
P2-3
P2-3

P2-3
P2-2
P2-1

Kort pause – transport til primær værts bane.
OBS – hvis primær vært har 2 baner til rådighed samme sted – da fremrykkes nedenstående kamptider
med 45 minutter.
Værtsklub skal lave infields pæne på ny.
Pulje 4 - Mellemspil:
13.15 – 14.00
MA
Pulje 1 – nr. 1
Pulje 2 – nr. 1
Forbundsdommer
Primær
14.15 – 15.00
MB (tab= 4.plads) Primær
Pulje 1 – nr. 2
Pulje 2 – nr. 2
Forbundsdommer
Kort pause – Værts klub skal lave infields pæne på ny.
Finalespil:
15.30 – 16.15
16.30 – 17.30

FC (tab =bronze)
FD (finalekamp)

Primær
Primær

Taber MA
Vinder MA

Vinder MB
Vinder FC

Forbundsdommer
Forbundsdommer

7. Hold – Kampformat: 2 puljer med 3 og 4 hold i hver (160 min til hvert hold) – slutspil.
Antal baner: 2 – Ingen coin-toss

Grundspil:
Tidspunkt:

Kamp. Nr.:

Bane/vært:

Hjemmehold:

Udehold:

Dommer:

P1-1
P1-3
P1-1
P1-4
P1-3
P1-4

P1-2
P1-4
P1-3
P1-2
P2-2
P1-1

P1-3
P1-2
P1-4
P1-1
P1-2
P1-3

Pulje 2 (3 hold) – grundspil – (sekundær værtsbane):
09.45 – 10.45
P2-A
Sekundær
P2-1
11.00 – 12.00
P2-C
Sekundær
P2-1
12.15 – 13.15
P2-E
Sekundær
P2-3

P2-2
P2-3
P2-2

P2-3
P2-4
P2-2

Pulje 1 (4 hold) – grundspil – (primær værtsbane):
09.00 – 09.40
P1-A
Primær
09.50 – 10.30
P1-B
Primær
10.40 – 11.20
P1-C
Primær
11.30 – 12.10
P1-D
Primær
12.20 – 13.00
P1-E
Primær
13.10 – 13.50
P1-F
Primær

Kort pause – transport til primær værts bane.
OBS – hvis primær vært har 2 baner til rådighed samme sted – da fremrykkes nedenstående kamptider
med 45 minutter.
Værtsklub skal lave infields pæne på ny.
Pulje 3 – Mellemspil – (1 mod 1 og 2 mod 2):
15.00 – 15.40
P3-A
Pulje 1 – nr. 1
Pulje 2 – nr. 1
Forbundsdommer
Primær
16.00 – 16.40
P3-B(tab=4.plads) Primær
Pulje 1 – nr. 2
Pulje 2 – nr. 2
Forbundsdommer
Kort pause – Værts klub skal lave infields pæne på ny.
Pulje 4 - Finalespil:
17.00 – 17.40
P4-C (tab =bronze
18.00 – 18.40
P4-D (finalekamp)

Primær
Primær

Taber P3-A
Vinder P3-A

Vinder P3-B
Vinder P4-C

Forbundsdommer
Forbundsdommer

8. Hold – Kampformat: 2 puljer med 4 hold i hver – herefter slutspil.
Antal baner: 2 - Ingen coin toss

Grundspil:
Tidspunkt:

Kamp. Nr.:

Bane/vært:

Hjemmehold:

Udehold:

Dommer:

Pulje 1 – grundspil – (primær værtsbane):
09.00 – 09.40
P1-A
Primær
09.50 – 10.30
P1-B
Primær
10.40 – 11.20
P1-C
Primær
11.30 – 12.10
P1-D
Primær
12.20 – 13.00
P1-E
Primær
13.10 – 13.50
P1-F
Primær

P1-1
P1-3
P1-1
P1-4
P1-3
P1-4

P1-2
P1-4
P1-3
P1-2
P2-2
P1-1

P1-3
P1-2
P1-4
P1-1
P1-2
P1-3

Pulje 2 – grundspil – (sekundær værtsbane):
09.00 – 09.40
P2-A
Sekundær
09.50 – 10.30
P2-B
Sekundær
10.40 – 11.20
P2-C
Sekundær
11.30 – 12.10
P2-D
Sekundær
12.20 – 13.00
P2-E
Sekundær
13.10 – 13.50
P2-F
Sekundær

P2-1
P2-3
P2-1
P2-4
P2-3
P2-4

P2-2
P2-4
P2-3
P2-2
P2-2
P2-1

P2-3
P2-2
P2-4
P2-1
P2-2
P1-3

Kort pause – transport til primær værts bane.
OBS – hvis primær vært har 2 baner til rådighed samme sted – da fremrykkes nedenstående kamptider
med 45 minutter.
Værtsklub skal lave infields pæne på ny.
Pulje 3 – Mellemspil – (1 mod 1 og 2 mod 2):
15.00 – 15.40
P3-A
Primær
Pulje 1 – nr. 1
Pulje 2 – nr. 1
Forbundsdommer
16.00 – 16.40
P3-B(tab=4.plads) Primær
Pulje 1 – nr. 2
Pulje 2 – nr. 2
Forbundsdommer
Kort pause – Værts klub skal lave infields pæne på ny.
Pulje 4 - Finalespil:
17.00 – 17.40
P4-C (tab =bronze Primær
Taber P3-A
Vinder P3-B
18.00 – 18.40
P4-D (finalekamp) Primær
Vinder P3-A
Vinder P4-C

Forbundsdommer
Forbundsdommer

9. Hold – Kampformat: 3 puljer med 3 hold i hver – mellemspil 6 hold - slutspil.
Antal baner: 3 – ingen coin-toss

Puljespil – 3 puljer af 3 hold:
Tidspunkt:

Kamp. Nr.:

Bane/vært:

Hjemmehold:

Udehold:

Dommer:

Pulje 1 – Grundspil – (primær værtsbane):
09.00 – 09.40
P1-A
Primær
09.50 – 10.30
P1-B
Primær
10.40 – 11.20
P1-C
Primær

P1-1
P1-1
P1-2

P1-2
P1-3
P1-3

P1-3
P1-2
P1-1

Pulje 2 – Grundspil – (sekundær værtsbane):
09.00 – 09.40
P2-A
Sekundær
09.50 – 10.30
P2-B
Sekundær
10.40 – 11.20
P2-C
Sekundær

P2-1
P2-1
P2-2

P2-2
P2-3
P2-3

P2-3
P2-2
P2-1

Pulje 3 – Grundspil – (tertiær værtsbane):
09.00 – 09.40
P3-A
Tertiær
09.50 – 10.30
P3-B
Tertiær
10.40 – 11.20
P3-C
Tertiær

P3-1
P3-1
P3-2

P3-2
P3-3
P3-3

P2-3
P2-2
P2-1

Kort pause – transport til primær og sekundær værts bane.
Værtsklub skal lave infields pæne på ny.
Pulje 4 - Mellemspil – find den bedste 2’er – blandt 2’ere:
12.30 – 13.10
P4-A
Sekundær
Pulje 1-nr.2
13.20 – 14.00
P4-B
Sekundær
Pulje 1- nr.2
14.10 – 14.50
P4-C
Sekundær
Pulje 2 – nr.2

Pulje 2- nr.2
Pulje 3- nr.2
Pulje 3- nr. 2

Pulje 3-nr.2
Pulje2 – nr. 2
Pulje 1- nr.2

Pulje 5 - Mellemspil – find den bedste 1’er – blandt 1’ere:
12.30 – 13.10
P5-A
Primær
Pulje 1-nr.1
13.20 – 14.00
P5-B
Primær
Pulje 1- nr.1
14.10 – 14.50
P5-C
Primær
Pulje 2 – nr.1

Pulje 2- nr.1
Pulje 3- nr.1
Pulje 3- nr. 1

Pulje 3-nr.2
Pulje2 – nr. 2
Pulje 1- nr.2

Kort pause – transport til primær værts bane.
OBS – hvis primær vært har 2 baner til rådighed samme sted – da fremrykkes nedenstående kamptider
med 45 minutter.
Værtsklub skal lave infields pæne på ny.
Pulje 6 - Finalespil – 4 hold tilbage:
16.00 – 16.40
P6-A (tab= 4)
Primær
Pulje 5 – nr. 3
Pulje 4 –nr. 1 Forbundsdommer
17.00 – 17.40
P6-B(tab =bronze) Primær
Pulje 5 – nr.2
Vinder P6-A
Forbundsdommer
18.00 – 18.40
P6-C (finalekamp) Primær
Pulje 5 – nr. 1
Vinder P6-B
Forbundsdommer

10. Hold – Kampformat: 2puljer med 5 hold i hver – 3 bedste fra hver pulje går videre
Der spilles over 2 dage – ingen coin-toss
Antal baner: 2

DAG 1 - Puljespil – 2 puljer af 5 hold i hver (3 bedste fra hver pulje går videre til dag 2):
Tidspunkt:

Kamp. Nr.:

Bane/vært:

Hjemmehold:

Udehold:

Dommer:

P1-1
P1-5
P1-5
P1-3
P1-1
P1-1
P1-5
P1-4
P1-3
P1-4

P1-2
P1-4
P1-2
P1-4
P1-5
P1-3
P1-3
P1-2
P2-2
P1-1

P1-5
P1-3
P1-1
P1-2
P1-4
P1-2
P1-4
P1-1
P1-5
P1-3

Dag 1 - Pulje 2 – grundspil – (sekundær værts bane)
09.00 – 09.40
P2-A
Sekundær
P2-1
10.00 – 10.40
P2-B
Sekundær
P2-5
11.00 – 11.40
P2-C
Sekundær
P2-5
12.00 – 12.40
P2-D
Sekundær
P2-3
13.00 – 13.40
P2-E
Sekundær
P2-1
14.00 – 14.40
P2-F
Sekundær
P2-1
15.00 – 15.40
P2-G
Sekundær
P2-5
16.00 – 16.40
P2-H
Sekundær
P2-4
17.00 – 17.40
P2-I
Sekundær
P2-3
18.00 – 18.40
P2-J
Sekundær
P2-4

P2-2
P2-4
P2-2
P2-4
P1-5
P2-3
P2-3
P2-2
P2-2
P2-1

P2-5
P2-3
P2-1
P2-2
P2-4
P2-2
P2-4
P2-1
P2-5
P1-3

Dag1- Pulje 1- grundspil – (primær værts bane)
09.00 – 09.40
P1-A
Primær
10.00 – 10.40
P1-B
Primær
11.00 – 11.40
P1-C
Primær
12.00 – 12.40
P1-D
Primær
13.00 – 13.40
P1-E
Primær
14.00 – 14.40
P1-F
Primær
15.00 – 15.40
P1-G
Primær
16.00 – 16.40
P1-H
Primær
17.00 – 17.40
P1-I
Primær
18.00 – 18.40
P1-J
Primær

OBS - dag 2 (6 hold er videre til dag 2)
Dag 2 – Pulje 3 – nr. 1 mod nr.1(vinder i finale) og nr. 2 mod 2 (kval) og nr.3 mod 3 (knockout= 6 plads)
10.00 – 10.40
P3-A
Primær
P1-nr.1
P2- nr.1
Forbundsdommer
11.00 – 11.40
P3-B
Primær
P1- nr.2
P2- nr.2
Forbundsdommer
12.00 – 12.40
P3-C (tab=6)
Primær
P1 – nr.3
P2- nr.3
Forbundsdommer
Dag 2 – Pulje 4 - Finalespil
13.00 – 13.40
P4-A (tab=5)
14.00 – 14.40
P4-B (tab=4)
15.20 – 16.00
P4-C (tab=Bronze)
16.20 – 17.00
P4-D (finale)

Primær
Primær
Primær
Primær

Vinder P3-C
Vinder P4-A
Vinder P4-B
Vinder P3-A

Taber P3-B
Vinder P3-B
Taber P3-A
Vinder P4-C

Forbundsdommer
Forbundsdommer
Forbundsdommer
Forbundsdommer

11. Hold – Kampformat: 3 puljer (4 hold i 2 puljer og 3 hold i en pulje) – 2 bedste fra
hver pulje går videre – mellemspil - finale
Der spilles over 2 dage – ingen coin-toss
Antal baner: 3

DAG 1 - Puljespil – 3 puljer af 4 hold i hver (2 bedste fra hver pulje går videre til dag 2):
Tidspunkt:

Kamp. Nr.:

Hjemmehold:

Udehold:

Dommer:

P1-1
P1-3
P1-1
P1-4
P1-3
P1-4

P1-2
P1-4
P1-3
P1-2
P2-2
P1-1

P1-3
P1-2
P1-4
P1-1
P1-2
P1-3

Dag 1 - Pulje 2 – grundspil – (sekundær værts bane)
10.00 – 10.40
P2-A
Sekundær
P2-1
11.00 – 11.40
P2-B
Sekundær
P2-3
12.00 – 12.40
P2-C
Sekundær
P2-1
13.00 – 13.40
P2-D
Sekundær
P2-4
14.00 – 14.40
P2-E
Sekundær
P2-3
15.00 – 15.40
P2-F
Sekundær
P2-4

P2-2
P2-4
P2-3
P2-2
P2-2
P2-1

P2-3
P2-2
P2-4
P2-1
P2-2
P1-3

Dag 1 – Pulje 3 – grundspil – (tertiær værtsbane)
10.00 – 11.00
P3-A
Tertiær
11.20 – 12.20
P3-B
Tertiær
12.40 – 13.40
P3-C
Tertiær

P3-2
P3-3
P3-2

P3-3
P3-2
P3-1

Bane/vært:

Dag1- Pulje 1- grundspil – (primær værts bane)
10.00 – 10.40
P1-A
Primær
11.00 – 11.40
P1-B
Primær
12.00 – 12.40
P1-C
Primær
13.00 – 13.40
P1-D
Primær
14.00 – 14.40
P1-E
Primær
15.00 – 15.40
P1-F
Primær

P3-1
P3-1
P3-3

OBS - DAG 2 (6 hold er videre til dag 2)
Dag 2 - Pulje 4 - Mellemspil – find den bedste 2’er – blandt 2’ere (primær værtsbane):
09.00 – 09.40
P4-A
Primær
Pulje 1-nr.2
Pulje 2- nr.2
Pulje 3-nr.2
10.00 – 10.40
P4-B
Primær
Pulje 1- nr.2
Pulje 3- nr.2
Pulje2 – nr. 2
11.00 – 11.40
P4-C
Primær
Pulje 2 – nr.2
Pulje 3- nr. 2 Pulje 1- nr.2
Dag 2 - Pulje 5 - Mellemspil – find den bedste 1’er – blandt 1’ere (direkte i finale):
12.00 – 12.40
P5-A
Primær
Pulje 1-nr.1
Pulje 2- nr.1
13.00 – 13.40
P5-B
Primær
Pulje 1- nr.1
Pulje 3- nr.1
14.00 – 14.40
P5-C
Primær
Pulje 2 – nr.1
Pulje 3- nr. 1

Pulje 3-nr.2
Pulje 2 – nr. 2
Pulje 1- nr.2

Dag 2 - Pulje 6 - Finalespil – 4 hold tilbage:
15.00 – 15.40
P6-A (tab= 4)
Primær
16.00 – 16.40
P6-B(tab =bronze) Primær
17.00 – 17.40
P6-C (finalekamp) Primær

Forbundsdommer
Forbundsdommer
Forbundsdommer

Pulje 5 – nr. 3
Pulje 5 – nr.2
Pulje 5 – nr. 1

Pulje 4 –nr. 1
Vinder P6-A
Vinder P6-B
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12. Hold – Kampformat: 3 puljer af 4 hold – 2 bedste fra hver pulje går videre -finale
Der spilles over 2 dage – Ingen coin-toss
Antal baner: 3

DAG 1 - Puljespil – 3 puljer af 4 hold i hver (2 bedste fra hver pulje går videre til dag 2):
Tidspunkt:

Kamp. Nr.:

Bane/vært:

Hjemmehold:

Udehold:

Dommer:

P1-1
P1-3
P1-1
P1-4
P1-3
P1-4

P1-2
P1-4
P1-3
P1-2
P2-2
P1-1

P1-3
P1-2
P1-4
P1-1
P1-2
P1-3

Dag 1 - Pulje 2 – grundspil – (sekundær værts bane)
10.00 – 10.40
P2-A
Sekundær
P2-1
11.00 – 11.40
P2-B
Sekundær
P2-3
12.00 – 12.40
P2-C
Sekundær
P2-1
13.00 – 13.40
P2-D
Sekundær
P2-4
14.00 – 14.40
P2-E
Sekundær
P2-3
15.00 – 15.40
P2-F
Sekundær
P2-4

P2-2
P2-4
P2-3
P2-2
P2-2
P2-1

P2-3
P2-2
P2-4
P2-1
P2-2
P1-3

Dag 1 – Pulje 3 – grundspil – (tertiær værtsbane)
10.00 – 10.40
P3-A
Tertiær
11.00 – 11.40
P3-B
Tertiær
12.00 – 12.40
P3-C
Tertiær
13.00 – 13.40
P3-D
Tertiær
14.00 – 14.40
P3-E
Tertiær
15.00 – 15.40
P3-F
Tertiær

P3-2
P3-4
P3-3
P3-2
P3-2
P3-1

P3-3
P3-2
P3-4
P3-1
P3-2
P3-3

Dag1- Pulje 1- grundspil – (primær værts bane)
10.00 – 10.40
P1-A
Primær
11.00 – 11.40
P1-B
Primær
12.00 – 12.40
P1-C
Primær
13.00 – 13.40
P1-D
Primær
14.00 – 14.40
P1-E
Primær
15.00 – 15.40
P1-F
Primær

P3-1
P3-3
P3-1
P3-4
P3-3
P3-4

OBS - DAG 2 (6 hold er videre til dag 2)
Dag 2 - Pulje 4 - Mellemspil – find den bedste 2’er – blandt 2’ere (primær værtsbane):
09.00 – 09.40
P4-A
Primær
Pulje 1-nr.2
Pulje 2- nr.2
Pulje 3-nr.2
10.00 – 10.40
P4-B
Primær
Pulje 1- nr.2
Pulje 3- nr.2
Pulje2 – nr. 2
11.00 – 11.40
P4-C
Primær
Pulje 2 – nr.2
Pulje 3- nr. 2 Pulje 1- nr.2
Dag 2 - Pulje 5 - Mellemspil – find den bedste 1’er – blandt 1’ere (direkte i finale):
12.00 – 12.40
P5-A
Primær
Pulje 1-nr.1
Pulje 2- nr.1
13.00 – 13.40
P5-B
Primær
Pulje 1- nr.1
Pulje 3- nr.1
14.00 – 14.40
P5-C
Primær
Pulje 2 – nr.1
Pulje 3- nr. 1

Pulje 3-nr.2
Pulje2 – nr. 2
Pulje 1- nr.2

Dag 2 - Pulje 6 - Finalespil – 4 hold tilbage:
15.00 – 15.40
P6-A (tab= 4)
Primær
16.00 – 16.40
P6-B(tab =bronze) Primær
17.00 – 17.40
P6-C (finalekamp) Primær

Forbundsdommer
Forbundsdommer
Forbundsdommer

Pulje 5 – nr. 3
Pulje 5 – nr.2
Pulje 5 – nr. 1

Pulje 4 –nr. 1
Vinder P6-A
Vinder P6-B

