
 
 

 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 

Lørdag den 25. marts 
 

 2023 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

Indhold 
Dagsorden for repræsentantskabsmødet 2023 ................................................................................................ 3 

2.a Årsberetning fra bestyrelsen ....................................................................................................................... 5 

2.b Udvalgenes beretninger .............................................................................................................................. 7 

Årsberetning for Kommunikationsudvalget 2022 ......................................................................................... 7 

Årsberetning for Amatør- og Ordensudvalg 2022 ......................................................................................... 7 

Årsberetning for fra juniorudvalget 2022...................................................................................................... 8 

Årsberetning fra Slowpitch udvalget 2022 .................................................................................................. 10 

Årsberetning for Dommerudvalget/UIC´s 2022 .......................................................................................... 11 

Årsberetning for Eliteudvalget 2022 ........................................................................................................... 12 

Årsberetning for Turneringsudvalget 2022 ................................................................................................. 14 

5. Indkommende forslag til ændring af DSoF Love og Turneringsreglement .................................................. 15 

 

Bilag 1 DSoF budget 2023………………………………………………………………………………………………………………………….  24 

Bilag 2 DSoF Årsrapport 2022……………………………………………………………………………………………………………………. 28 

 

 

 

 

 

 



3 
 
 

Dagsorden for repræsentantskabsmødet 2023 
 

1. Valg af dirigent. – Bestyrelsen foreslår Lis Castro. 
 

2. Forbundsbestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger. 
a) Bestyrelsens Årsberetning 2022.  
b) Årsberetninger fra DSoF’s udvalg 2022. 

 

3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. (Regnskabet vedlagt som del af 
Årsrapport 2022) - Placeret i Årsrapport 2022, Bilag 2.  
Samt gennemgang af Budget for det kommende år 
 

4. Fastsættelse af klubkontingenter samt holdtilmeldingsgebyrer for den følgende kommende sæson. 
Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter og gebyrer: 
 
a) Kontingenter for klubber: pr. klubmedlem kr. 20,- dog minimum kr. 200,- pr. klub. 
b) Gebyrer:  

U12 - første hold 1.750  Damer 1. Hold 4.500 
U12 - andet hold 1.250  Damer 2. Hold 2.500 
U15 3.000  Herrer 1. Div. 6.500 
U19 1.750  Herrer 2. Div. 4.500 
Slowpitch 1.500    

          

5. Behandling af indkomne forslag. 
a) Bestyrelsens forslag til ændring i Dansk Softball Forbunds love § 12 stk. 1 og stk. 2 
b) Ballerup Vandals forslag til ændring i Turneringsreglementet § 7 stk. 4 punkt 1 og 2 samt bilag 5 

 

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

b) Næstformand for 2 år. Mette Nissen Jakobsen er først på valg i 2024  

c) Økonomiansvarlig for 2 år. Ejnar Mikkelsen er først på valg i 2024 

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

e) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Darin Craig er først på valg i 2024 

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

g) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Rod Moore er på valg – villig til genvalg  

h) Valg af en suppleant for 1 år. Helle Sylvest er på valg – villig til genvalg 

7. Valg af Amatør- og Ordensudvalg  
De juridisk kyndige: 

a) Mette Brinch – ikke på valg 
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b) Nicholas Symes er på valg – villig til genvalg 
c) Helene Valbjørn – ikke på valg (valgt i 2022) 
d) Pernille Brinch – på valg 
e) Morten Bro – på valg 

 
De softball kyndige: 

a) Dennis Nielsen (Stenløse) – ikke på valg 
b) Martin Jørgensen (Hur) - på valg 

 
8. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår: Ernest og Young 
 
9.  Eventuelt 

a) Introduktion til ATK (ved Jorge Sanchez) 
b) Girls at Bat (ved Helle Sylvest) 
c) EM2023 (ved Line Didriksen) 
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2.a Årsberetning fra bestyrelsen 
 

Året 2022 blev det første normale eller rigtige år efter pandemien hærgede. Dansk Softball fik en tidlig gave, da det 
blev klart at væksten fra 2020 var forsat i 2021, og vi var snublende nær 1000 medlemmer. Det er en utrolig flot 
bedrift af vores klubber, at de, pandemien til trods, er lykkedes med forsat at vokse. 

Der er efterhånden god tradition for, at der under U12 paraplyen også afholdes et U10-/Rookiestævne. Således også 
i 2022, hvor fem hold deltog ved et stævne i Gladsaxe i august. Stævnets fokus er at give de mindste og de nyeste en 
god dag med baseball/softball og sammenhold. Der var, som sædvanlig, medaljer til alle og det var nogle stolte 
unger, der tog hjem. Hvis man gerne vil se spille glæde, kan dette stævne varmt anbefales. 

Efter to års pause var der igen Juniortur. Efter mange ture til Prag var dette års Juniortur arrangeret i samarbejde 
med det Svenske Baseball Softball Forbund og rejsen gik til Leksand. I alt 120 børn deltog og heraf cirka halvdelen var 
danske. Udover de lokale, danske og svenske, trænere var der besøg af hollandske trænere, der gav tips og special 
træning. Endnu en gang en vel lykket tur. Mange tak specielt til turleder Morten, men også til de andre deltagende 
trænere og de mange forældre, der gør turen mulig ved at støtte op og rejse med. Uden hele striben ville turen ikke 
være mulig. 

U12 er i forsat fremgang antalsmæssigt og de kampregler giver mange slag og dermed mange spil og heraf følger 
gladere børn. Det spillemæssige niveau er hævet betragteligt med de gennemførte ændringer. 

U19 var igen et forsøgs år, hvor ikke meget blev som planlagt – desværre. Dog blev der afholdt et godt 
afslutningsstævne, hvor de deltagende hold var gode til at ”absorbere” løsgængere, dvs. spillere fra klubber, der ikke 
havde tilmeldt et hold, og der var sågar udlån af trænere. I år var vi lidt heldigere med vejret, så trods den sene dato 
var det solskin og en god dag på Amager. 

På herresiden var der forsøgsordning med flere hverdagskampe, Eliteturneringer og Breddeturneringer. Det sidste et 
forsøg på at få flere til at prøve kræfter med 1. divisions lignende kampe. Det første gav besøg af udenlandske 
spillere/hold og også U-23 landsholdet fik flere kampe som et led i deres træning mod sommerens EM. 

Resultatet af årets turneringer blev: 

U12 Ballerup Vandals  Damer Odense Giants 
U15 ViVa (Vikings/Vandals)  Herrer Hørsholm Hurricanes 
U19 GSK Gators  Slowpitch Østfyn Oysters 

 
For eliten var der tre internationale turneringer: Damerne skulle for andet år i træk til EM. Udover Danmark var 20 
hold var draget til Barcelona, men det blev desværre til en skuffende 18. plads. U23 herrer blev afholdt for første 
gang i Sezimovo Usti, Tjekkiet, med deltagelse af fire hold. De danske herrer havde en fortjent sølvmedalje med i 
taskerne hjem. Senior herrer skulle den lange vej til New Zealand for at spille ultimo november/primo december, 
hvilket jo er noget uden for vores normale sæson. Desværre blev Danmark nummer 12 ud af 12 hold. 

I 2022 har vi givet os i kast med vores firårige strategiperiode med DIF. De næste fire år er baseret på vores 
erfaringer fra de første fire og vi er i gang med. 

 

1) Den større og stærkere klub: 
Her fokuseres på klubudvikling. 
 
Med udgangspunkt i den enkelte klub er den første klub i gang med et udviklingsprojekt under vejledning af 
vores udviklingskonsulent. 
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2) Styrelse af talenterne: 
Herunder er udbredelse af Aldersrelateret Trænings Koncept, ATK, opkvalificering af trænere og en rød tråd i 
elitearbejdet. 
 
Vores ATK tager udgangspunkt i Canadas Long Term Player Development, som vi har fået lov til at bruge. Der 
arbejdes nu på en udrulningsplan, så det kan komme ud og arbejde i klubberne. Der er udsendt invitationer 
til en ny runde af Træner1 uddannelsen. 
 

3) International repræsentation: 
Sikre forsat International repræsentation. 

Vores næstformand Mette Nissen-Jakobsen blev ved kongressen i 2022 valgt til WBSC Europes 
hovedbestyrelse. Derudover er Mette valgt til bestyrelsen for WBSC Softball Division. 
Vores stemme og bidrag er vigtig. Mette repræsenterer de mindre lande, de lande, hvor herrer-softball står 
stærkt, og den nordiske forenings- og demokratiske kultur.  Qua Mettes repræsentation får vi forbund bedre 
adgang til viden om nye tiltag og øgede muligheder for samarbejde på tværs. 

Vi har i 2022 sagt farvel til vores udviklingskonsulent Daniel Mohr, så det har givet lidt stilstand i arbejdet specielt de 
sidste 4-5 måneder af året. Til gengæld har vi allerede fra 1/1-2023 vores nye mand klar på pinden. Jorge Sánchez 
hedder han, og han er klar til at hjælpe vores klubber med deres planer. 

Årets regnskab viser et overskud mod et budgetteret underskud, hvilket i høj grad fortsat skyldes at nogle af 
forbundets og klubbernes aktiviteter først er blevet skubbet i gang senere end oprindeligt planlagt.  

Fokus for det kommende år bliver således at få aktivitetsniveauet op, og forbundet vil gøre sit til at understøtte 
klubbernes aktiviteter.  

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 2022 
 
I 2022 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. 
 
Vi har forsat arbejdet med Holdsport som vi har valgt at arbejde sammen med for at understøtte kommunikationen 
mellem forbundet, klubber og medlemmer. Dette arbejde skal fortsætte og gerne intensiveres i 2023. 
 
I 2023 skal vi desuden fortsætte arbejdet 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.  
 
På Kommunikationsudvalgets vegne 
Ejnar Mikkelsen 
 

 

Årsberetning for Amatør- og Ordensudvalg 2022 
 
I sæsonen 2022 havde Amatør- og Ordensudvalget en sag om udvisning af en spiller. Udvisningen blev behandlet i 
Amatør- og Ordensudvalget og resulterede i en kamps karantæne, som blev afviklet i den efterfølgende kamp. 
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Årsberetning for fra juniorudvalget 2022 
 
I 2022 var juniorarbejdet tilbage på fuldt blus og alle planlagte aktiviteter blev gennemført. 

Udover den løbende turnering er første nedslagspunkt Juniorturen: 

Efter mange ture til Tjekkiet var det allerede i 2020 besluttet, at noget nyt skulle prøves og et 
samarbejde og planlægningsarbejde gået i gang med det svenske forbund. Årets tur gik derfor til 
Leksand – en noget lang bustur, men i godt selskab, så går det jo. Svenskerne havde sørget for 
udenlandske trænere til at give special træning og det var værdsat af både spillere og vores 
deltagende trænerer. 

Vi havde 65 spillere og 15 voksne med på turen og i alt var der omkring 120 spillere inklusiv de 
svenske.  

Der var lidt begyndervanskeligheder, men overordnet set var turen vellykket og det er planen at 
forsætte samarbejdet med svenskerne. 

Næste nedslagspunkt er SommerCamp: 

Traditionen tro lå denne de første dage af den sidste uge af sommerferien og Gladsaxe lagde baner til. 

Der var tilmeldt 36 børn i alderen 9-17 år og de var under kyndig vejledning af nogle af vores 
nuværende og tidligere damelandsholdspillere med hjælp til det praktiske af en lille håndfuld 
forældre. 

Den største mangel ved denne camp er, at vi p.t. ikke kan tilbyde overnatning, så generelt er der kun 
deltagere fra Østdanmark. 

Ved udendørssæsonens afslutning blev der afholdt 

• U10 stævne (fem hold) 
• U12 DM (syv hold) 
• U15 DM (syv hold) 
• U19 DM (fire hold) 

Der var et par enkelte kampe, hvor den klub, der var påskrevet som dommer havde forladt stævnet. Det må der 
strammes op på! 

Tak til arrangører, dommere og forældre af disse stævner. 
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U12 - Vandals 

 

U15 - ViVa 

 

U19 - GSK 
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Årsberetning fra Slowpitch udvalget 2022 
 
Udendørssæson: 

Efter en sæson med lidt forvirring over de to kategorier Slowpitch og Slowpitch Pro, som desværre førte til at der 
ikke blev afholdt de planlagte kampdage endte sæsonen med et meget spændende DM hvor det blev tydeligt at 
divisionen er i stor udvikling med mange der kæmper med om podiepladserne. Årets vindere blev Øksendrup 
Oysters og stort tillykke herfra! 

Indendørssæson: 

Det har været et stille halvt år hvor holdene har haft et velfortjent hvil, men hvor et enkelt arrangement fandt sted 
på Fyn i samarbejde mellem klubberne her.  

Den kommende sæson: 

Vi går en spændende tid i møde og selvom der har været stille i kampprogrammet den sidste tid, så har udvalget 
arbejdet hårdt for at få et system klar til næste sæson, som vil blive en helt særlig oplevelse for de tilmeldte hold. 
Sæsonen vendes for at frigive flere weekender til at spille i, i sæsonens afslutning. Til og med juni i år vil være den 
korteste sæson i Slowpitch til dato og derefter begynder sæsonen 23’/24’, med DM i juni 24’ som bliver en dejlig 
sommerdag med kolde drikkevare og en varm grill. 

Derudover vil der for første gang være hele to divisioner i Slowpitch, da der er 12 hold meldt til turneringen og for at 
sikre nybegyndere og de mere garvede alle får udfordringer på deres eget niveau. Holdene har selv meldt ind i 
hvilken række de ønsker at stille op i og det er gået som smurt.  

Udvalget 

Vi har i udvalget været en lille kerne men er utroligt glade for, at ligesom Slowpitch er vokset sig større, så er vi også 
og har fået tre nye medlemmer som hjælper med at repræsentere alle holdene derude og allerede nu giver gode 
indspark til udviklingen. Tak for opbakningen! 

 

 

 
 
 
 

Slowpitch - Oysters 
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Årsberetning for Dommerudvalget/UIC´s 2022 
 
Året 2022 var et år med mange store turneringer. 

Vi havde i starten af året en del opvarmnings turneringer med landsholdene, hvor vi kunne få god træning til softball 
sæsonen. Derudover var det et godt tiltag med de nye Elite weekends, med god softball. 

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

Sebastian deltog damernes Europacup i Italien, hvor han fiik 3 base i finalen. Henri havde 2 turneringer, U15 piger 
samt Em damer. Jonas var ligeledes dommer til Damernes EM, hvor han dømte 3 base i bronzekampen. Benjamin fik 
muligheden for at være dommer til Maccabiah Games i Israel. Jens ”Busser” var igen i år til 2 turneringer. Herrernes 
Super Cup i Prag, som var en god opvarmning til den sene turnering, nemlig herrernes VM i New Zealand. Her dømte 
han pladen i åbningskampen mellem NZ og Tjekkiet. 14 kampe i alt, og på 2 base i finalen. Første gang det er 
lykkedes at dømme i finalen til et VM. 
 
Slutspillet i 2022 forløb rimeligt godt. Vi kunne dække alle plader af fra dommerklubben, og med lidt fra klubberne 
på baserne. Stor ros til alle. I gjorde det rigtigt godt! 
 
Håber 2023 bliver et godt softball år for alle. 

Dommerudvalget 
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Årsberetning for Eliteudvalget 2022 

Herrer: 
u.16 
Trænere: Frode Lindtner, Martin Jørgensen 

Turneringer: 
Baltic Cup, Stockholm, Sverige.   

Kommentarer: 
Sæsonen er brugt til at samle en bruttotrup frem mod EM i 2023 i Tjekkiet.  Holdet deltog ved Baltic Cup - dog som 
et gæstehold i dameturneringen. 

u.18 
Træner:  

Turneringer: 
Baltic Cup, Stockholm, Sverige. Nr. 2. 

Kommentarer: 
Også her en opbygning frem mod EM i 2023 i Tjekkiet.  Holdet fik sølvmedaljer ved Baltic Cup i Stockholm. 

u. 23 
Træner: Jens Terkelsen 

Bredde Turnering, Kastrup 
Turneringer: 
EM i Sezimovo Usti, Tjekkiet. Nr. 2 ud af 4 hold. 

Kommentarer: 
En helt ny alderskategori.  EM var ellers en kval til VM i ‘22, men allerede før turneringen havde Danmark frasagt sig 
kval-muligheden af praktiske og økonomiske årsager.  Holdet spillede pænt, men måtte se sig distanceret af 
tjekkerne. 

Senior 
Træner: Valdemar Terkelsen  

Turneringer: 
Easter Cup, Hørsholm 
Fastpitch Challenge, Hørsholm. 
VM i Auckland, New Zealand, nr. 12 ud af 12 hold. 

Kommentarer: 
Efter en fin opladning med 2 mindre turneringer hjemme i Danmark, var årets højdepunkt naturligvis VM på New 
Zealand i november/december måned.  Holdet gjorde brug af 3 newzealandske trænere ved VM, men regner ikke 
med at fortsætte dette samarbejde.  Sportsligt havde vi nok forventet lidt mere, men holdet præsterede desværre 
ikke helt optimalt i afgørende kampe.  Til gengæld et par flotte tætte kampe mod værterne og Japan. 
Ellers arbejdes der frem mod EM på hjemmebane i 2023. 
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Damer: 
u.18 
Træner: Frode Lindtner 

Turneringer: 
Baltic Cup, Stockholm, Sverige 
 
Kommentar: 
Et nyt skulle samles med øje for EM i 2023.  Holdet deltog også ved Baltic Cup, hvor rigtig mange nye spillere fik 
debut.  Som nævnt er der EM i ‘23, men stedet kendes ikke i skrivende stund. 
 
Senior 
Træner:  
 
Turneringer: 
EM i Barcelona, Spanien. Nr. 18 ud af 21 hold. 
 
Kommentarer: 
Igen et lidt skuffende EM for de danske kvinder.  Vores placering i midterfeltet er nu blevet til en placering i bunden.  
Heldigvis er 2023 en mellemsæson, hvor der kan sadles om og lades op frem mod det næste EM i ‘25. 
 
2022 var knap så travl en sæson for vores landshold, men det kommer til at ændre sig frem mod 2023, hvor vi er 
med ved 4 EM’er.  Som det nok er bemærket, så er vi (i skrivende stud) i bekneb for trænere for vores landshold.  EU 
er i fuld gang med at søge i både ind- og udland. 
Endelig bliver det naturligvis en helt speciel uge i juli måned, når EM for herrerne skal afvikles herhjemme i Danmark. 
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Årsberetning for Turneringsudvalget 2022 
 

Medlemmer: Lars Højrup Nielsen og Jens Terkelsen 
En sæson med enkelte nye tiltag: Bredde Cup og Elite Cup for herrerne.  
Alt i alt fik vi afviklet stort set det normale program + alle vores DM-slutspil. 

Årets danske mestre: 

U12: Ballerup Vandals 
U15: VIVA - Ballerup Vandals / Amager Vikings  
U19: Gladsaxe Gators 
Slowpitch: Østfyns Oysters  
Damer: Odense Giants  
Herrer: Hørsholm Hurricanes 
Vinder af 2. division, herrer: Gladsaxe Gators 2 

Desværre en del aflyste kampe - specielt i H2 og u15 rækkerne. 

 

 
Giants Damer 

 
Hurricanes - Herrer 
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5. Indkommende forslag til ændring af DSoF Love og Turneringsreglement  

 

a) Bestyrelsens forslag om ændring af antal medlemmer i bestyrelsen 

 

Skabelon til fremsættelse af forslag til repræsentantskabsmøder 

____ 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Vedrørende:  - Love § 12, stk. 1 og stk. 2 

Type: Bestyrelsen foreslår at antallet af medlemmer ændres fra 4 til 3 i forbindelse med en 
omstrukturering af bestyrelsens arbejde.  
Såfremt forslaget vedtages, skal der vælges ét bestyrelsesmedlem mindre under punkt 
6. 
   

Nuværende tekst – hvis nogen: 

§ 12  

Stk. 1    Bestyrelsen består af: 

− 1 formand 
− 1 næstformand 
− 1 økonomiansvarlig 
− 4 medlemmer. 

 
Stk. 2     Valget gælder for to år, således at formand og 3 medlemmer vælges på ulige år, 

næstformand, økonomiansvarlig og 1 medlem på lige år. 

 

Forslået ny tekst – hvis nogen: 

§ 12  

Stk. 1    Bestyrelsen består af: 

− 1 formand 
− 1 næstformand 
− 1 økonomiansvarlig 
− 3 medlemmer. 

 
Stk. 2     Valget gælder for to år, således at formand og 2 medlemmer vælges på ulige år, 

næstformand, økonomiansvarlig og 1 medlem på lige år. 
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b) Ballerup Vandals forslag om ændring af tekst vedr. slutspil for juniorer samt ny version af bilag 5 

 

Skabelon til fremsættelse af forslag til repræsentantskabsmøder 

____ 

Forslagsstiller: Ballerup Vandals 

Vedrørende:  Turneringsreglementet § 7, stk. 4 punkt 1 og 2 bilag 5 

Type: Ændring af tekst vedr. slutspil for juniorer samt ny version af bilag 5 
 

Begrundelse: Repræsentantskabet vedtog sidste år et nyt bilag 5, der beskrev, hvordan Junior DM skulle afvikles alt 
efter antallet af deltagende hold. I forbindelse med afviklingen blev det dog klart, at der var for meget 
på for lidt tid. Nogle U15 kampe skulle afvikles på 35 minutter med den konsekvens, at nogle slet ikke 
nåede til bat. Derudover blev dagene meget lange og finalen i U15 kunne med nød og næppe afvikles 
inden mørkets frembrud. 

Det nye oplæg indeholder færre men længere kampe, da mellemspillet er sløjfet.  

Der var i det oprindelige oplæg også en del ”forbundsdommere” påsat. Faktum er, at forbundet ikke 
råder over dommere. Resultatet var, at nogle hold ikke bemærkede, at de var påsat som dommere i 
mellem- og slutspil og havde forladt området. Det betød, at de tilbageværende hold måtte finde ad 
hoc løsninger. Derfor er holdene nu eksplicit påsat som dommere. 

Oplægget på turneringsform med flere end 9 hold udeladt. Ved 10 hold eller flere er det efter vores 
overbevisning ikke muligt at lave en meningsfuld round-robin turnering heller ikke over to på hinanden 
følgende dage. 

Der er i 2023 tilmeldt hhv. otte og ni hold i U12 og U15: Hvis der i 2024 ved tilmeldingen er flere end ni 
hold, udarbejdes der et oplæg på afvikling i forbindelse med rep.mødet.   

 

Nuværende tekst – hvis nogen: 

§ 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 

Nuværende tekst – hvis nogen: 

§ 7  

Stk. 4  Definitioner af DM og stævner.  

1. DM U12, U15, U19 afvikles som angivet i bilag 5.  
2. DM U19 DM afvikles efter samme form som Herrer 
Nyt oplæg til bilag 5 vedlagt.  
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Bilag 5 til turneringsreglement 
Om DM-finale kamp-programmer for ungdomsrækker 

 

Definitioner/forklaringer: 
Vært: I forbindelse med uddeling af DM værtsskaber udpeges en primær vært + en sekundær vært + en tertiær vært. 
De 2-3 værtsklubber skal ligge tæt på hinanden af hensyn til transport mellem baner. 
 

• Ved 2 - 4 deltagende hold benyttes kun den primære værts bane 
• Ved 5 – 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 værtsklubVærtsklubber findes som til alle andre DM’er og offentliggøres sammen med 
disse. 
 
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: 

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) 

 
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 pulje-inddeling. Værtsklubbens hold spiller altid første kamp på deres eget 
anlæg – også for at forbedre transporttiden for de øvrige hold. Værtsklubbens hold vil være den klub, der er står som 
hjemmehold i første kamp på anlægget. 
 

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) 

 
 
 
 
 
 



18 
 
 

 
 
Kampprogram-skabeloner: 
 

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

Tidspunkt: Kamp. Nr.: Hjemmehold: Udehold: Dommer: 
10.00 – 11.00 1 A B Værtsklub 
11.30 – 12.30 2 A B Værtsklub 
13.15 – 14.15 3 A B Værtsklub 

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: Kamp. Nr.: Hjemmehold: Udehold: Dommer: 
10.00 – 11.00 1 A C Hold B 
11.30 – 12.30 2 A B Hold C 
13.00 – 14.00 3 C B Hold A 
14.30 – 15.30 4 (finale) 1’er i pulje 2’er i pulje 3’er i pulje 

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: Kamp. Nr.: Hjemmehold: Udehold: Dommer: 
10.00 – 10.45 1 A B Hold C 
11.00 – 11.45 2 C D Hold A  
12.00 – 12.45 3 C A Hold B 
13.00 – 13.45 4  D B Hold A 
14.00 – 14.45 5 D A Hold C 
15.00 – 15.45 6  B C Hold D 
16.00 – 16.45 7 (finale) Nr. 1 i pulje Nr. 2 i pulje Nr. 3 -hoveddommer, Nr. 4 

basedommere  
Bronze medalje vinder findes ved bedste 3’er i puljespillet. 
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5 hold – alle i 1 pulje – herefter finale 1 mod 2 
Antal baner: 2 på samme adresse 
U12 – kamplængde 45 min. Ingen ny inning efter 35 min. Kampstart klokken ”halv” hver time. 
U15 – kamplængde 1 time. Ingen ny inning efter 50 min 
Ingen Coin Toss 
 

  Bane 1    Bane 2   
Runde Tid Hjemmehold Udehold Dommer   Hjemmehold Udehold Dommer 

1 09.30 A B C   E D C 
2 10.45 D A E   B C E 
3 12.00 E C A   D B A 
4 13.15 A E B   C D B 
5 14.30 B E D   C A D 

                  
Finale 15.45 1'er grundspil 2'er grundspil 3'er og 4'er     

 
Bronze medalje vinder findes ved bedste 3’er i puljespillet. 
 
6 hold – Kampformat: Først 2 puljer 3 hold i hver –  Alle får en afgørende kamp. 
Antal baner: 2 – Coin toss i alle kampe 
For U12 spilles der 45 minutter – ingen ny inning efter 40 min (programmet rykkes tilsvarende, så der spilles hver 
hele time) 
For U15 spilles der 60 minutter – Ingen ny inning efter 50 minutter. 
Puljespil: 

Tidspunkt: Kamp. Nr.: Bane/vært: Hjemmehold: Udehold: Dommer: 
 
Pulje 1 – Grundspil – (primær værtsbane): 
09.00 – 10.00 1 Primær A B C 
10.15 – 11.15 3 Primær A C B 
11.30 – 12.30 5 Primær B C A 
 
Pulje 2 – Grundspil – (sekundær værtsbane): 
09.00 – 10.00 2 Sekundær D E F 
10.15 – 11.15 4 Sekundær D F E 
11.30 – 12.30 6 Sekundær E F D 

 
Kort pause – transport mellem banerne 

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. 
 
 
13.45 – 14.45 7 (5. -6.) Sekundær Nr 3. Pulje-1 Nr 3. Pulje-2 Nr1 Pulje 1&2* 
13.45 – 14.45 8 (tab =bronze) Primær Nr 2 Pulje-1  Nr. 2 Pulje-2 Værtsklub 
15.00 – 16.00 9 (finalekamp) Primær Nr 1 Pulje-1 Nr. 1 Pulje-2 Nr 2. Pulje- 1&2* 

*) medmindre værtsklubben kan dække dem af 
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7 hold – Kampformat: 2 puljer med 3 og 4 hold i hver  
Antal værtsklubber: 2 – Ingen coin-toss 
Tidspunkt: Kamp. Nr.: Bane/vært: Hjemmehold: Udehold: Dommer: 
  
Pulje 1 (4 hold) – grundspil – (primær værtsbane): 
09.00 - 10.00 1 Primær A B C 
10.00 - 11.00 2 Primær C D B 
11.00 - 12.00 3 Primær A C D 
12.00 - 13.00 4 Primær D B A 
13.00 - 14.00 5 Primær C B A 
14.00 - 15.00 6 Primær D A C 
  
Pulje 2 (3 hold) – grundspil – (sekundær værtsbane): 
9.30 - 10.45 7 Sekundær E F G 
11.00 - 12.15 8 Sekundær E G G 
12.30 - 13.45 9 Sekundær G F E 

 
 

       
 Finale mellem de to puljevindere       
 Finalen spilles i forbindelse med Senior Slutspil     
 Sølv til begge 2. i puljerne       
 Ingen Bronze        

 
Antal værtsklubber 1 med to baner: 
Der spilles i to puljer med P1: A, B, C, D og P2: E, F, G 

 Bane 1   Bane 2 
Tid Kamp Hjemme Ude Dommer  Tid Kamp Hjemme Ude Dommer 

        
09.00 - 10.00 1 A B E  09.00 - 10.00 6 C D F 
10.00 - 11.00 2 A C D  10.15 - 11.15 7 E F G 
11.00 - 12.00 3 D B C  11.15- 12.30 8 E G F 
12.00 - 13.00 4 C B A  12.45 - 13.45 9 G F E 
13.00 - 14.00 5 D A B            
        

14.30 - 15.30 Bronze P1 - 2 
P2 - 

2 P1/2 - 1  
14.30 - 15.30 Placering P1 - 3 P2 - 3   

15.30 - 16.30 Finale P1 - 1 P2 - 
1 P1/2 - 2  

15.30 - 16.30 Placering P2 - 3 P1 - 4   
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8 hold – Kampformat: 2 puljer med 4 hold i hver – herefter slutspil. 
Antal baner: 2 - Ingen coin toss 

U12 
Ingen ny inning efter 40 minutter 
Tidspunkt Kamp. Nr. Bane/vært Hjemmehold Udehold Dommer 

09.00 1 Primær A1 A2 A3 
09.55 2 Primær A3 A4 A2 
10.45 3 Primær A1 A3 A4 
11.35 4 Primær A4 A2 A1 
12.25 5 Primær A3 A2 A2 
13.15 6 Primær A4 A1 A3  

     
09.00 1 Sekundær B1 B2 B3 
09.55 2 Sekundær B3 B4 B2 
10.45 3 Sekundær B1 B3 B4 
11.35 4 Sekundær B4 B2 B1 
12.25 5 Sekundær B3 B2 B2 
13.15 6 Sekundær B4 B1 B3 

      
Transport mellem banerne 

      
15.00 Bronze kamp Sekundær 2' i A 2' i B 3' & 4' i B 
15.00 Finale kamp Primær 1' i A 1'i B 3' & 4' i A 

 

U15 
Ingen ny inning efter 50 minutter 
 
Tidspunkt Kamp. Nr. Bane/vært Hjemmehold Udehold Dommer 
09.00 - 10.00 1 Primær A1 A2 A3 
10.15 - 11.15 2 Primær A3 A4 A2 
11.30 - 12.30 3 Primær A1 A3 A4 
12.45 - 13.45 4 Primær A4 A2 A1 
14.00 - 15.00 5 Primær A3 A2 A2 
15.15 - 16.15 6 Primær A4 A1 A3 

      
09.00 - 10.00 1 Sekundær B1 B2 B3 
10.15 - 11.15 2 Sekundær B3 B4 B2 
11.30 - 12.30 3 Sekundær B1 B3 B4 
12.45 - 13.45 4 Sekundær B4 B2 B1 
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Tidspunkt Kamp. Nr. Bane/vært Hjemmehold Udehold Dommer 
14.00 - 15.00 5 Sekundær B3 B2 B2 
15.15 - 16.15 6 Sekundær B4 B1 B3 

      
 Finale mellem de to puljevindere   
 Finalen spilles i forbindelse med Senior Slutspil  
 Sølv til begge 2. i puljerne    
 Ingen Bronze     

 

 
 
9 hold – Kampformat: 3 puljer med 3 hold i hver – slutspil 
Antal baner: 3 – ingen coin-toss 
Puljespil – 3 puljer af 3 hold: 

Tid Kamp Bane/vært: Hjemmehold: Udehold: Dommer: 

  
Pulje 1 – Grundspil – (primær værtsbane): 
09.00 – 10.00 1 Primær P1-1 P1-2 P1-3 
10.15 - 11.15 2 Primær P1-1 P1-3 P1-2 
11.15 - 12.15 3 Primær P1-2 P1-3 P1-1 
  
Pulje 2 – Grundspil – (sekundær værtsbane): 
09.00 – 10.00 4 Sekundær P2-1 P2-2 P2-3 
10.15 - 11.15 5 Sekundær P2-1 P2-3 P2-2 
11.15 - 12.15 6 Sekundær P2-2 P2-3 P2-1 
  
Pulje 3 – Grundspil – (tertiær værtsbane): 
09.00 – 10.00 7 Tertiær P3-1 P3-2 P2-3 
10.15 - 11.15 8 Tertiær P3-1 P3-3 P2-2 
11.15 - 12.15 9 Tertiær P3-2 P3-3 P2-1 

  
Pause – til transport 

  
Placering 7-8-9 
13.15 - 14.15 10 Tertiær P1 - 3 P2 - 3 P3 - 3 
14.30 - 15.30 11 Tertiær P3 - 3 P1 - 3 P2 -3 
15.45 - 16.45 12 Tertiær P2 - 3 P3 - 3 P1 - 3 
  
Placering 4-5-6 
13.15 - 14.15 13 Sekundær P1 - 2 P2 - 2 P3 - 2 
14.30 - 15.30 14 Sekundær P3 - 2 P1 - 2 P2 -2 
15.45 - 16.45 15 Sekundær P2 - 2 P3 - 2 P1 -2 
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Tid Kamp Bane/vært: Hjemmehold: Udehold: Dommer: 

Placering 1-2-3           
13.15 - 14.15 16 Primær P1 - 1 P2 - 1 P3 - 1 
14.30 - 15.30 17 Primær P3 - 1 P1 - 1 P2 -2 
15.45 - 16.45 18 Primær P2 - 1 P3 - 1 P1 -2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 1 - DSoF budget 2023 
 

Indtægter 
100 9000 Tilskud DIF - strategiske spor -717.000 
100 9000 Tilskud DIF - grundtilskud -270.000 
130 9005 Tilskud Kulturstyrelsen  
200 9560 Bøder  
300 9500 Holdtilmelding -140.000 
400 9710 Licensindbetalinger -14.000 
500 9730 Kontingenter -14.000 
510 9220 Renteindtægter og aktieudbytter -1.000 
550 9310 Sponsor støtte Juniorer  
570 9200 AR undervisningshæfter  
580 9000 DIF tilskud - udviklingsprojekt  
551 9310 Sponsor støtte U19H  

  diverse indtægter  
Indtægter total  -1.156.000 

Ekstraordinært tilskud til afholdelse af EM i 2023 45.000 
Ordinære Udgifter total 1.305.374 
Resultat   194.374 

Udgifter    

DM Turnering 104.000 
1205 3000 Seniortransport 3.000 
1206 6210 Arrangørgodtgørelse 22.000 
1207 6400 Medaljer 30.000 
1208 6540 Bolde 12.000 
1209 1300 Kamprapporter og lineups 2.000 
1221 3000 Juniortransport 5.000 
1222 7020 Dommertransport 12.000 
1223 7030 Dommervederlag 18.000 
1224  DM  

Herrelandsholdet 33.250 
2411 1820 Tilmeldingsgebyr 11.250 
2413 1820 Mesterskaber EM/VM  
2415 3000 Transport - Træning  
2414 3000 Trænerdeltagelse turnering 12.000 
2427 3000 Uofficielle turneringer 10.000 
2428 9510 Deltagerbetaling uofficielle  
2431 9710 Deltagerbetaling EM/VM  

U23 - herre 0 
2455  Mesterskaber EM/VM  
2456  Deltagerbetaling  
2457  Tilmeldingsgebyr  
2458  Trænerdeltagelse, turneringer  

U18 - drenge 19.313 
2513  Mesterskaber EM/VM  
2514  Trænerdeltagelse turnering 15.000 
2516  Deltagerbetaling EM/VM  



 

2533 1820 Tilmeldingsgebyr 4.313 
2536 3000 Uofficielle turneringer  
2537 3000 Deltagerbetaling uofficielle  
2540 3000 Transport - Træning  
2515 3000 Transport - Træner  

Damelandsholdet 0 
2313 3000 Mesterskaber EM/VM  
2360 3000 tilmeldingsgebyr  
2314 3000 Trænerdeltagelse turnering  
2331 9510 Deltagerbetaling  
2350 3000 Transport - Træning  
2356 3000 Uofficielle turneringer  
2357 3000 Tilmeldingsgebyr  
2358 3000 Trænerdeltagelse uoffic turnering  
2359 9510 Deltagerbetaling uofficielle  

U18 - piger 19.313 
2722 6500 Uniformer  
2723 1820 Tilmeldingsgebyr 4.313 
2714 3000 Trænerdeltagelse turnering 15.000 
2730 3000 Transport - Træning  
2740 3000 Transport - Træner  
2741 3000 EM  
2742 9510 Deltagerbetaling EM  
2743 3000 Uofficielle turneringer  
2744 9510 Deltagerbetaling uofficielle  

U16 - drenge 18.188 
2582  Trænerdeltagelse turnering  
2583  Mesterskaber EM/VM  
2584    
2587  Tilmeldingsgebyr 3.188 
2589 6520 Udstyr/uniformer  
2588 3000 Transport - Træning  
2585 3000 Transport trænerteam 15.000 
2586 3000 Transport - Træner  
2591 3000 Uofficielle turneringer  
2592 9510 Deltagerbetaling uofficielle  
2594  Camp  
2595  Deltagerbetaling - camp  

 
 
 

Elite -diverse 90.000 
2600 1010 Instruktør - elite  
2615 1010 Trænervederlag 36.000 
2620 2420 Merchandise  
2614  Transport alle hold (spillere og trænere) 45.000 
2621  Uniformer alle hold 5.000 
2622  Udstyr alle hold  
2610 3000 Diverse 4.000 

Udviklingskonsulent 450.000 
3000 4000 Løn m.m. 450.000 



 

3005 5020 Videreuddannelse  
Juniorudvalg 88.000 

4011 3000 Camp - indenlands 15.000 
4012 3000 Camp - udenlands 35.000 
4013 9510 Deltagerbetaling  
4016 9710 Deltagerbetaling Summer Camp  
4090 3000 Transport møder 8.000 
4091 3000 Diverse aktiviteter 30.000 

Matrix  80.000 
4150 2110 junior  
4151 2110 Udviklingsbonus medlemmer  

NY  Udviklingsbonus for gennemført klubudviklingsforløb 10.000 
  Udviklingspulje bredde (klub eller udvalg eller gruppe) 50.000 

4157 2110 Matrix  
4153 2110 Udviklingsbonus træneruddannelse 10.000 
4154 2110 Udviklingsbonus Dommeruddannelse 10.000 

Møder  105.000 
4100 3000 Internationale møder 40.000 
4105 3000 Danske møder 50.000 
4110 3000 Forbundskongres (nytårskur)  
4112  Samarbejde med baseball (møder/aktiviteter mv) 10.000 
4120 3000 Repræsentantsskabsmøde 5.000 

Medieudvalget 25.000 
4500 1300 PR materialer  
4505 1120 Website 25.000 
4506 3000 Transport  

Dommerudvalget 26.000 
4550 3000 Administration 0 
4565 3000 Internationale Konkurrencer 18.000 
4552 3000 Dommertøj 4.000 
4581 3000 Dommeruddannelse 4.000 

Uddannelse 135.000 
4700 3000 Dommerkurser 5.000 
4721 3000 Trænerkurser  
4722 3000 Pitch/Catch kurser 30.000 
4723 3000 Andre kurser 20.000 
4724 9510 deltagerbetaling kurser  
4724  ATK udvikling og digitalisering 80.000 

Udvikling/Rekruttering 70.000 
4770 1300 Materialer 20.000 
4771 2110 Klubstøtte  
4772  Ekstraordinært tilskud  
4780 4000 Instruktørløn  
4782 6500 Instruktørudgifter  
4785 3000 Transport  
4790 6520 Udstyr  
4795 4000 Træneruddannelse  
4796 5000 PR 10.000 
4798  Analyser, møder og digitalisering 40.000 

 Administration 42.311 



 

6000 1010 Telefon/fax/datakommunikation 1.600 
6005 1200 Porto 400 
6015 1600 Forsikring 5.811 
6022 1800 Kontingenter 4.500 
6035 4010 ATP/AER, Barsel 4.000 
6045 1900 Kontorhold/-artikler 2.000 
6055 2420 Repræsentationsartikler 5.000 
6060 1120 Diverse Administration 1.000 
6065 1930 Bankgebyr mm. 18.000 

 
Ekstraordinært tilskud til afholdelse af EM i 2023 45.000 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Dansk Softball Forbund for regnskabsåret 1. ja-
nuar – 31. december 2022. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 
kapitel 4 og 6.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-
ber 2022. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de 
dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre for-
skrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.  

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, be-
retningen omhandler. 

Årsrapporten for 2022 for Dansk Softball Forbund indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

 Brøndby, den 25. marts 2023     

Bestyrelse: 

    

 

 

 

 

 
Henriette Gilhøj  Mette Nissen-Jakobsen  Ejnar Mikkelsen 
Formand   Næstformand  Økonomiansvarlig 

 

 

 

 

 
Jens Terkelsen 
 

 Darin Craig 
 

 Jonas B. Kristensen 

 

 

Rod Moore 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Dansk Softball Forbund 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Softball Forbund for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022, der om-
fatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Kul-
turministeriets bekendtgørelse af 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-
ber 2022 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse af 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af be-
stemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse af 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vores ansvar ifølge 
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af års-
regnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vo-
res konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' 
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende 
i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 
6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettallene har ikke været un-
derlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for 
den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at fortsætte driften; at 
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere forbundet, indstille drif-
ten eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet  

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af 
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne 
for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som 
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkelt-
vis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af års-
regnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og opret-
holder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisi-
onsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage 
væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af 
fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 
tilsidesættelse af intern kontrol.  

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlin-
ger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten 
af forbundets interne kontrol.  

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs-
mæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift 
er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med 
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forundets evne til at fortsætte driften. Hvis vi kon-
kluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger 
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 
konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremti-
dige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at forbundet ikke længere kan fortsætte driften.  

► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysnin-
gerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at 
der gives et retvisende billede heraf.  

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisio-
nen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som 
vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion 
med sikkerhed om ledelsesberetningen.  

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse 
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisi-
onen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.  

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Kul-
turministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-
skabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også 
ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af forbundet, der 
er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der un-
derstøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvalt-
ningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske 
revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er 
omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og an-
dre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af 
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af forbundet, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, 
skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  
 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

Brøndby, den 25. marts 2023  
EY Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 94 61 71  

Ulrik Benedict Vassing 
statsaut. revisor 
mne32827 

Rasmus F. Andersen 
statsaut. revisor 
mne44147 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om forbundet 

Dansk Softball Forbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefon:  43 26 24 37 
Hjemmeside: www.softball.dk 
E-mail:  info@softball.dk 

CVR-nr.:  17 49 82 74 
Stiftet:  1. marts 1993 
Hjemsted:  Brøndby 
Regnskabsår:  1. januar – 31. december 

Bestyrelse 

Henriette Gilhøj, formand 
Mette Nissen Jakobsen, næstformand  
Ejnar Mikkelsen, økonomiansvarlig 
Jens Terkelsen 
Darin Craig 
Jonas B. Kristensen 
Rod Moore 

Revision 

EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
Dirch Passers Allé 36 
2000 Frederiksberg  

Bank 

Danske Bank 

Momsregistrering 

Dansk Softball Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget.  
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Ledelsesberetning 

 
Året 2022 blev det første normale eller rigtige år efter pandemien hærgede. Dansk Softball fik en tidlig gave, da det 
blev klart at væksten fra 2020 var forsat i 2021, og vi var snublende nær 1000 medlemmer. Det er en utrolig flot be-
drift af vores klubber, at de, pandemien til trods, er lykkedes med forsat at vokse. 

Der er efterhånden god tradition for, at der under U12 paraplyen også afholdes et U10-/Rookiestævne. Således 
også i 2022, hvor fem hold deltog ved et stævne i Gladsaxe i august. Stævnets fokus er at give de mindste og de nye-
ste en god dag med baseball/softball og sammenhold. Der var, som sædvanlig, medaljer til alle og det var nogle 
stolte unger, der tog hjem. Hvis man gerne vil se spille glæde, kan dette stævne varmt anbefales. 

Efter to års pause var der igen Juniortur. Efter mange ture til Prag var dette års Juniortur arrangeret i samarbejde 
med det Svenske Baseball Softball Forbund og rejsen gik til Leksand. I alt 120 børn deltog og heraf cirka halvdelen 
var danske. Udover de lokale, danske og svenske, trænere var der besøg af hollandske trænere, der gav tips og spe-
cial træning. Endnu en gang en vel lykket tur. Mange tak specielt til turleder Morten, men også til de andre delta-
gende trænere og de mange forældre, der gør turen mulig ved at støtte op og rejse med. Uden hele striben ville 
turen ikke være mulig. 

U12 er i forsat fremgang antalsmæssigt og de kampregler giver mange slag og dermed mange spil og heraf følger 
gladere børn. Det spillemæssige niveau er hævet betragteligt med de gennemførte ændringer. 

U19 var igen et forsøgsår, hvor ikke meget blev som planlagt – desværre. Dog blev der afholdt et godt afslutnings-
stævne, hvor de deltagende hold var gode til at ”absorbere” løsgængere, dvs. spillere fra klubber, der ikke havde 
tilmeldt et hold, og der var sågar udlån af trænere. I år var vi lidt heldigere med vejret, så trods den sene dato var 
det solskin og en god dag på Amager. 

På herresiden var der forsøgsordning med flere hverdagskampe, Eliteturneringer og Breddeturneringer. Det sidste 
et forsøg på at få flere til at prøve kræfter med 1. divisions lignende kampe. Det første gav besøg af udenlandske 
spillere/hold og også U-23 landsholdet fik flere kampe som et led i deres træning mod sommerens EM. 

Resultatet af årets turneringer blev: 

U12 Ballerup Vandals  Damer Odense Giants 
U15 ViVa (Vikings/Vandals)  Herrer Hørsholm Hurricanes 
U19 GSK Gators  Slowpitch Østfyn Oysters 

 

For eliten var der tre internationale turneringer: Damerne skulle for andet år i træk til EM. Udover Danmark var 20 
hold var draget til Barcelona, men det blev desværre til en skuffende 18. plads. U23 herrer blev afholdt for første 
gang i Sezimovo Usti, Tjekkiet, med deltagelse af fire hold. De danske herrer havde en fortjent sølvmedalje med i 
taskerne hjem. Senior herrer skulle den lange vej til New Zealand for at spille ultimo november/primo december, 
hvilket jo er noget uden for vores normale sæson. Desværre blev Danmark nummer 12 ud af 12 hold. 

I 2022 har vi givet os i kast med vores firårige strategiperiode med DIF. De næste fire år er baseret på vores erfarin-
ger fra de første fire og vi er i gang med. 
 

1) Den større og stærkere klub: 
Her fokuseres på klubudvikling. 
 
Med udgangspunkt i den enkelte klub er den første klub i gang med et udviklingsprojekt under vejledning 
af vores udviklingskonsulent. 
 

2) Styrelse af talenterne: 
Herunder er udbredelse af Aldersrelateret Trænings Koncept, ATK, opkvalificering af trænere og en rød 
tråd i elitearbejdet. 



  
 Dansk Softball Forbund 
 Årsrapport 2022 
 

8 
 

 
Vores ATK tager udgangspunkt i Canadas Long Term Player Development, som vi har fået lov til at bruge. 
Der arbejdes nu på en udrulningsplan, så det kan komme ud og arbejde i klubberne. Der er udsendt invita-
tioner til en ny runde af Træner1 uddannelsen. 
 

3) International repræsentation: 
Sikre forsat International repræsentation. 

Vores næstformand Mette Nissen-Jakobsen blev ved kongressen i 2022 valgt til WBSC Europes hovedbe-
styrelse. Derudover er Mette valgt til bestyrelsen for WBSC Softball Division. 
Vores stemme og bidrag er vigtig. Mette repræsenterer de mindre lande, de lande, hvor herrer-softball 
står stærkt, og den nordiske forenings- og demokratiske kultur.  Qua Mettes repræsentation får vi forbund 
bedre adgang til viden om nye tiltag og øgede muligheder for samarbejde på tværs. 
 

Vi har i 2022 sagt farvel til vores udviklingskonsulent Daniel Mohr, så det har givet lidt stilstand i arbejdet specielt de 
sidste 4-5 måneder af året. Til gengæld har vi allerede fra 1/1-2023 vores nye mand klar på pinden. Jorge Sanchéz 
hedder han, og han er klar til at hjælpe vores klubber med deres planer. 

Årets regnskab viser et overskud mod et budgetteret underskud, hvilket i høj grad fortsat skyldes at nogle af forbun-
dets og klubbernes aktiviteter først er blevet skubbet i gang senere end oprindeligt planlagt.  

Fokus for det kommende år bliver således at få aktivitetsniveauet op, og forbundet vil gøre sit til at understøtte 
klubbernes aktiviteter.  

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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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 
om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til 
lov om visse spil, lotterier og væddemål. 

Årsrapporten for Dansk Softball Forbund for 2021 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.  

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle 
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde unionen, og akti-
vets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå unionen, og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som be-
skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, 
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Resultatopgørelse 

Indtægter 
 
Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund, kontingenter, sponsorater mv. indregnes i det år det vedrører. 
Tilskud til øremærkede projekter indregnes i takt med, at der afholdes tilskudsberettigede omkostninger. 

Andre eksterne omkostninger 
 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der 
er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til salg, administration, lokaler m.v. Andre eksterne omkostninger fø-
res under de respektive aktiviteter. 

Personaleomkostninger  
 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social 
sikring m.v. af forbundets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offent-
lige myndigheder. Personaleomkostninger føres under de respektive aktiviteter. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Balancen 

Obligationer 

Obligationer måles til dagsværdi på balancedagen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. 

Hensættelser 

Der foretages hensættelse til bestyrelsesvedtagne projekter, og hensættelserne anvendes i forbindelse med afhol-
delse af de omkostninger, der er hensat til.   

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.  

 



 Dansk Softball Forbund

 Årsrapport 2022

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse
Budget

Note 2022 2022 2021

Indtægter
Tilskud Danmarks Idrætsforbund 919.000 915.000 917.000
Tilskud Kulturstyrelsen 17.278 0 15.130
Kontingenter 18.000 14.000 14.620
Licenser 17.700 15.000 18.100
Øvrige indtægter 147.086 144.000 150.777

Indtægter ialt 1.119.064 1.088.000 1.115.627

Udgifter

DM turnering 75.258 104.000 56.870

Landshold 1 222.638 202.775 328.500

Udvalg 2 40.349 113.500 18.960

Uddannelse 3.607 130.000 3.207

Udvikling & Rekruttering 33.162 70.000 35.432

Administrationsudgifter 3 532.801 584.040 499.461

Udgifter i alt 907.815 1.204.315 942.430

Årets resultat 211.249 -116.315 173.197

Resultatdisponering:

Overført konto for overført resultat 211.249 -116.315 173.197

Årets resultat 211.249 -116.315 173.197
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Balance
Note 2022 2021

AKTIVER

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender 19.289 1.681

Tilgodehavender i alt 19.289 1.681

Obligationer
DIC mellemlange obligationer 309.620 322.400
Nedskrivning pga. kurstab -36.855 -12.780

Obligationer i alt 272.765 309.620

Likvider 2.109.944 1.928.462

Omsætningsaktiver i alt 2.401.998 2.239.763

AKTIVER I ALT 2.401.998 2.239.763

PASSIVER
Egenkapital, primo 2.053.651 1.880.454
Overført årets resultat 228.752 173.197

Fri egenkapital 2.282.403 2.053.651

Henlæggelse til VM 60.000 60.000
Afgang henlæggelse VM -17.503 0
Egenkapital i alt 2.324.900 2.113.651

Kortfristede gældsforpligtelser
Periodeafgrænsningsposter 0 1.150
Forudmodtaget indtægter 17.900 0
Feriepengeforpligtigelse 0 20.903
Mellemværende Danmarks Idrætsforbund 59.198 104.059

Gældsforpligtelser i alt 77.098 126.112

PASSIVER I ALT 2.401.998 2.239.763
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Noter 2022 2021

1 Landshold

Damelandsholdet 16.227 32.493
Herrelandsholdet 106.675 26.522
U23 Herre 37.759 0
U18 drenge -6.603 20.720
U16 drenge -8.948 15.364
U18 Piger -20.990 7.013
Diverse udgifter 98.518 226.388

Landshold i alt 222.638 328.500

2 Udvalg

Juniorudvalg 12.668 -643
Medieudvalg 13.656 6.749
Dommerudvalg 14.025 12.854

Udvalg i alt 40.349 18.960

3 Administrationsudgifter

Møder 79.142 23.327
Udviklingskonsulent 376.908 427.627
Forsikring 6.721 5.007
Bankgebyrer og kurstab 56.491 30.289
Repræsentationsartikler 2.193 4.867
Øvrige omkostninger 11.346 8.344

Administrationsudgifter i alt 532.801 499.461
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