Vandalen
Torsdag den 1/10 var sidste

Træningstider – Alle

udendørstræning i 2020

Vi træner i hallen ved:

Desværre kan vi ikke i år lukke sæsonen med vores
normalt hyggelige pokalfest, men der alligevel grund til
at glædes over, hvor meget softball vi fik spillet i denne
mærkelige sæson på trods af alt.
Vi håber, vi på en eller anden måde kan fejre os selv og
dele pokaler ud i løbet af vinteren, men en status skal vi
da have:
•

•
•
•
•

U10 – Deltaget ved det første nogensinde DM
og vandt en præmie for flest grebede bolde og
fik en flot medalje.
U12 – SØLV!
U15 – GULV!
U19 – Vandt årets to kampe
Vintage - Vores helt igennem seje forældrehold
fik ingen officielle pokaler, men burde have haft
en for størst fremgang!

Skovvejens Skole
Skovvej 55, Ballerup
Første træning er tirsdag den 27. oktober
U12 skal møde 17.50 og slutter klokken 19.15
De store Vandaler dvs. alle født i 2008 eller før skal
møde 19 (træningsstart klokken 19.15) og slutter
klokken 20.45
Husk at melde afbud i god tid, hvis du ikke kan komme.
Det er nemmere at lave gode og sjove træninger, hvis vi
ved, hvor mange og hvem der kommer.
Hvis man som forældre har lyst til at give en hånd med,
siger man bare til. Vi kan ofte bruge en til at gribe og slå
eller kaste bolde ud, tælle point eller passe en kø.

Træningstider – Pitch/Catch
Vi træner i

Gymnastiksalen på den nye Kasperskole*
Første træning er torsdag den 29. oktober
Torsdag

18.00

19.00

Hold 1

Torsdag

19.00

20.15

Hold 2

*info følger
Hvis man vil pitche eller catche, skal man være indstillet
på at komme hver gang. Hvis man kun kommer en gang
imellem, så bliver det for svært både for en selv og for
træneren. Man må naturligvis gerne prøve det af og så
melde fra.
MEN, men, men: Det er lysten, der driver værket og
man skal ikke hverken pitche eller catche, så det et
tilbud, man kan vælge til.
HUSK DU FINDER OS PÅ FACEBOOK:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BALLERUPSOFTBALL/

Vandalen
Der er begrænset plads, så det kan blive nødvendigt at
prioritere, men hold jer ikke tilbage med at melde jer.
Skriv direkte til Henri via holdsport eller på Facebook
så hurtigt som muligt. Så kommer der en
tilbagemelding på, hvem der skal komme hvornår.

deltage i mødet og eventuelle arbejdsgrupper, så vi kan
få et godt, sjovt tilbud til denne aldersgruppe.

Vi skal have mindst to pitchere og to catcher til hvert
hold!
Forældre må gerne give en hånd med at gribe, vi
mangler ofte catchere/gribere.

For de voksne: SLOWPITCH!
Medmindre vi løber tør for plads, er I velkomne om
tirsdagen. Vi håber, at lave fx et Indoor stævne, som er
den virkelig hurtige version, i løbet af vinteren.

Fastpitch - skal Vandals
være med i 2. division?
Jeg, Henri, har fået en del henvendelser vedrørende om
vi skal have et fastpitch hold i 2. division. Det vil være en
god mulighed for at give vores unge spillere en
mulighed for at blive i klubben og de voksne, der vil lidt
mere en hygge slowpitch en mulighed for højere tempo
og samtidig være en del af vores klubfælleskab.
2. division er for begge køn og man kan spille med fra
det år man fylder 14 år.
Så voksne og unge tænk over det!

U19 Softball - hvad sker
der?
Fra forbundets side vil der i nær fremtid være et
(virtuelt) møde for nye og gamle U19 spillere, hvor
spillerne får mulighed for at komme med ideer til, hvad
og hvordan U19 skal spilles. Jeg håber, at nogle af
Vandalerne vil være med til at forme fremtiden og

Husk - der altid plads til en
ny Vandal - tag gerne en ven
med til træning!

HUSK DU FINDER OS PÅ FACEBOOK:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BALLERUPSOFTBALL/

