Verksamhetsberättelse Nyköping Baseboll år 2011
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleanter
Valberedning
Revisor
Revisorsuppleant

Lars Andersson
Peter Ström
Christian Sandström
Dennis Mark Hammar
Charina Nilsson
Conny Nyman, Martin Ström
Pierre Mark Hammar, Jimmy Lindell
Erik Kaill
Adam Lowert Hedlund

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem sammanträden varav ett konstituerande.
Mötesprotokoll finns hos Christian Sandström, samt på föreningens hemsida
www.nykopingbaseboll.se.
Föreningen hade 48 medlemmar per 31 december 2011.

Sponsorer
”Tusenklubben” med privata sponsorer har för närvarande tre medlemmar.
Vi tackar våra sponsorer för deras stöd till föreningens verksamhet och hoppas på ett fortsatt
gott samarbete med

Verksamheten
Nyköping Baseboll har deltagit med seniorlag i Regionserien Norra. Representationslaget
inledde säsongen med en träningsmatch mot Enskede innan seriespelet startade den 8/5.
Laget spelade totalt 17 matcher varav 14 var seriematcher. Tränare har varit Lars Andersson
och lagledare har varit Peter Ström.
Äntligen!
Det tog tre år innan Nyköping Baseboll vann sin första seriematch och motståndarna var
Örebro som fick se sig besegrade. I den första matchen vann Örebro, men när det sedan
uppdagades att laget hade använt sig av okvalificerade spelare, dröjde det inte länge innan
Nyköping Baseboll helt korrekt lämnade in en protest. I den andra matchen pitchade Kim
Berglind hela matchen och tog laget till seger med 20-19. Noterbart var att de gamla rävarna
Peter Ström gick 5 för 6 och Lars Andersson hade 7 RBI.
När Örebro fick nys om att en protest hade inlämnats visade de tecken på mycket dåligt
omdöme, men det lägger vi inget större krut på här. Protesten gick igenom och Nyköping
baseboll tilldelades sin andra seger genom tiderna.

Några fler segrar under säsongen blev det tyvärr inte. En tung juni och juli-period följdes eller
vad sägs om fyra förluster; 1-8, 0-10, 1-24, 0-22.
I fortsättningsserien repade laget nytt mod och vi började hitta av bollarna och hitta
spelglädjenigen. Laget skrapade ihop 34 runs på sex matcher.
För den statistikintresserade har snittet runs/match nu stigit till 5,71.
(5,07 säsongen 2010, 3.09 säsongen 2009)
Klubben har haft ett juniorfarmarlagsavtal med Stockholm, ett avtal som utnyttjades ytterst
lite under säsongen.
Förutom själva seriespelet har Nyköping Baseboll och Arnö IF:s medlemmar arrangerat
Ungdoms SM på Rosvalla den 10-11 september.
Arnös kadetter räckte inte riktigt till, utan de förlorade bronsmatchen mot Sundbyberg.

Vann gjorde Stockholm Baseboll. Återigen fick de båda Nyköpingsklubbarna mycket positiv
kritik, vilket lovar gott inför fler kommande arrangemang.
Restaurang Wictoria stod ännu som värd för Nyköping Basebolls säsongsavslutningen.
Spelarna röstade fram följande spelarprestationer:
Årets rookie
Gold Glove
Bäste pitcher
Bäste slagman
MVP

Tommy Lindell
Martin Ström
Martin Ström
Jesus Mendoza
Lars Andersson

Vidare har Nyköping Basebolls styrelse gått igenom och diskuterat klubbens värdegrund.
Värdegrunden och verksamheten är ett levande dokument och klubbens medlemmar har haft
möjligheter att komma in med synpunkter exempelvis genom klubbens hemsida eller via en
survey på facebook.

Representanter/Utbildning
Föreningens representanter vid
SBSF:s Förbundsmöte var Peter Ström och Lars Andersson
SBSF:s Serie och Ungdomskonferens var Lars Andersson och Dennis Mark Hammar
Coach Clinic Bosön var Lars Andersson och Dennis Mark Hammar

Slutord
I egenskap av ordförande vill jag först tacka klubben Arnö IF för det förträffliga samarbetet
under Ungdoms-SM. Ett tack riktas också till personer inom NB som ställde upp under
samma turnering. Utan er hjälp kan vi inte synliggöra Basebollen i Nyköping.
Jag har en önskan om att fler medlemmar skulle kunna ta ett större ansvar när det gäller
framtida uppdrag. Dels får ni en erfarenhet rikare, dels stärks klubbkänslan i och med fler som
deltar och dels för att bibehålla den höga kvalitén på basebollarrangemang.
Ensam är stark fungerar inte i alla lägen!
I egenskap av tränare så hoppas jag vi syns på planen…play ball!
Ordförande Lars Andersson

