Verksamhetsberättelse Nyköping Baseboll år 2010
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleanter
Valberedning
Revisor

Lars Andersson
Peter Ström
Christian Sandström
Per Fahlgren
Charina Nilsson
Thomas Nilsson, Jesper Fahlgren
Gustav Widstrand
Erik Kaill

Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio sammanträden varav ett konstituerande.
Mötesprotokoll finns hos Christian Sandström, samt på föreningens hemsida
www.nykopingbaseboll.se.
Föreningen hade 10‐12‐31 31 stycken medlemmar

Verksamheten
Nyköping Baseboll har deltagit med seniorlag i Regionserien Norra. Representationslaget spelade
totalt 14 matcher. Tränare har varit Dave Champy och assisterande tränare har varit Erik Kaill och
Lars Andersson.

Nyköping Baseboll inledde säsongen med möte mot seriefavoriten Alby. Stockholmarna vann
planenligt, men det vi alla minns var att Nyköping Baseboll tog hela 13 poäng i en inning.
Vi var dessutom det lag i serien som tog flest poäng just mot blivande elitserielaget Alby.
I år tog Nyköping Baseboll 10 runs eller mer i tre matcher, vilket laget inte klarade av förra säsongen.
Laget väntar fortfarande på att känna segerns sötma, men positivt är att snittet runs/match har stigit
till 5,07. (3.09 säsongen 2009)
På självaste nationaldagen blev Niklas af Forselles historisk, då han slog klubbens första homerun
”Tusenklubben” , där privatpersoner erhåller ett livslångt medlemskap har för närvarande tre
medlemmar.
Under säsongsavslutningen röstade spelarna fram följande spelarprestationer
Årets Rookie ‐ Jesper Fahlgren
Bäste slagman ‐ Erik Kaill
Bäste pitcher ‐ Makoto Asahara
Gold Glove ‐ Peter Ström
MVP ‐ Erik Kaill
Förutom seriespelet har Nyköping Basebolls medlemmar deltagit som lokala funktionärer under 2010
CEB CADET QUALIFIER tillsammans med arrangörsföreningen Arnö IF.

Representanter/Utbildning
Föreningens representanter vid
SBSF:s Förbundsmöte var Peter Ström och Lars Andersson
SBSF:s Verksamhetskonferens var Lars Andersson och Peter Ström
Styrelsen har utarbetat en resepolicy under året och medlemmarna ska vara insatta i gällande regler.

Slutord
Ordförande vill ta tillfället i akt och tacka Arnö IF för det goda samarbetet innan och under EM‐kvalet
och vi får hoppas att det kommer fler möjligheter till samverkan.
Ett stort tack till klubbens medlemmar som ställde upp denna regnfria vecka och bidrog till den
lyckade turneringen.
Play Ball!

Lars Andersson
Ordförande Nyköping Baseboll

