
”U19 softball”

Vi kan gøre det bedre!

I ÅR VAR DER PLANLAGT 
TO KAMPDAGE FOR U19



SKAL VI HAVE FLERE 
KAMPE  TIL NÆSTE 

ÅR?

3 HOLD

80 - 100 SPILLERE

HVEM SKAL SPILLE 
MED? 

HVORDAN SKAL DE 
VÆRE? 

HVORDAN SKAL VI 
SPILLE?



HVAD ER DET VIGTIGSTE FOR JER?

HVAD KUNNE I TÆNKE JER?



Hvad nu?

En snak om, hvad der betyder noget for DIG – Hvad gør det sjovt? Hvad er 
nederen? Hvad gør det svært?

Brainstorm om ideer til afvikling af sæsonen 2021

Nedsættelse af eventuelle arbejdsgrupper til at analysere og komme med 
mere detaljerede forslag baseret på, hvad I kommer op med.



Hvad betyder noget? (animeret inspirations slide)

KompetitivtHygge

På tværsKluborienteret

StævnerEnkelt kampe

Stor aldersspredningLille aldersspredning

Mange kampeFå kampe



• Træning og have det sjovt

• Afveksling fra seniorbold

• Ekstra træning , sjovere og mere rolige 
kampe

• Kampe jævnt fordelt over året

• Behøver konkurrencen også

• Også for at spille gode kampe

• Også blandede hold

• Vil gerne spille med mit klubhold

• Bare gerne flere kampe

Input fra Bordet Rundt



Bordet Rundt

• En fælles aldersgruppe 

• Fællesskabet indenfor aldersgruppen

• Mulighed for at prøve ting af (personligt)

Hvad er nederen eller gør det svært?

• Bare for få kampe

• Flere hold ville gøre, at turneringen blev taget mere seriøst

Hvad er sjovt i U19? 



Dine ideer til ”Den Bedste Sæson Nogesinde”

• U19 med i damerækken (uden at 
det bliver for meget)

• Små stævner med 5-innings 
kampe – 4-5 gange om året

• Tidsbegrænsning 

• Five run rule

• Flere stævner ud over året

• Blandede hold med et stævne i 
udlandet 

• Kampe i udlandet

• Invitere hold fra udlandet (ala 
Vikings Cup)

• Nogle mener de selv kan dømme 
– andre mener det ikke 
(konklusionen var, at hvis det var 
det, der skulle til, så var det det)

• Evt. Dommerkursus i vinter i 
Odense inklusiv hygge.


