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Navn: Århus Baseball Softball Klub 

Grundlagt: 1985 

Medlemmer: 53 (2017) 

Hold:  Baseball (Kvinder og Mænd, 15+) 

 Softball (Kvinder og Mænd, 15+) 

 Junior (Piger og Drenge, U12) 

 

Om klubben: 

Århus Baseball Softball Klub blev grundlagt i 1985 og er blandt de ældste nulevende klubber i Danmark. 

Softball i Danmark dukkede først frem på enkelte skoler i Københavnsområdet i efterkrigstiden. Samtidig 

blev spillet dyrket af ansatte på ambassaderne fra de store baseball/softball-lande – først og fremmest USA 

og Japan. De første klubber startede i midten af 70’erne, hvor Dansk Baseball Softball Forbund senere blev 

grundlagt i 1978.  

Århus Baseball Softball Klub er en klub der, pga. sin internationale sport, i tidens løb har haft god erfaring 

med at hjælpe udenlandske tilflyttere velkommen til byen. Klubbens rolle har derfor ikke kun været at 

facilitere omgivelserne for god Baseball og Softball, men også at inkludere udlændinge i den danske kultur. 

Danmark er opbygget omkring foreningslivet, hvilket er med til at skabe en stærk fællesskabsfølelse og 

derfor er det vigtigt at introducere tilflyttere for foreningslivet på den måde som Århus Baseball Softball 

Klub har gjort gennem tiderne.  

Klubben gør også meget ud af at inkludere børn og unge, som ikke før har følt succes hos andre 

sportstilbud. Det kan være inaktive børn, som føler at sportsgrene som fodbold og håndbold kan være en 

for stor mundfuld, hvis man ikke før har været vant til at dyrke sport. Baseball og Softball er nemlig en 

sportsgren som kun udfordre børn og unge til et niveau hvor de føler de kan følge med. Ikke sagt at man 

ikke får motion af at spille Baseball eller Softball – for det gør man. Sporten er bare knap så intens 

udholdenhedsmæssigt at man føler sig overrumplet efter første træning. Samtidig er det også en sport som 

byder på mange små sejre i løbet af en kamp. Man behøver altså ikke kæmpe for én mål-redning eller som 

angriber; én målscoring. Det betyder også at de børn der prøver sporten, tit kommer tilbage efter mere.   

Baseball og Softball er måske ikke de mest kendte sportsgrene i Danmark, men samtidig er de – i hvert fald 

i deres mest enkelte form: Rundbold. Rundbold er til gengæld noget som er elsket af størstedelen af danske 

børn. Godt nok er det et havespil, hvor Baseball er en sport. Men måske er Baseball og Softball netop det 

alternativ og den videreudvikling af et havespil, der gør den så vanedannende.   

Pressekontakt: 

Philip Spielmann Nielsen 

spielmann.nielsen@gmail.com 

tlf. 29 27 77 79 

mailto:spielmann.nielsen@gmail.com

