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Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem sammanträden varav ett konstituerande.
Mötesprotokoll finns hos Christian Sandström, samt på föreningens hemsida
www.nykopingbaseboll.se.

Föreningen hade 12-12-31 55 stycken medlemmar

Verksamheten
Juniorlaget Nyköping Knights hann med att spela två matcher innan laget tvingades läggas
ned på grund av spelarbrist. Tränare Dennis Mark Hammar fick dock uppleva en vinst och en
förlust hemma mot Rättvik (11-14, 24-13)
Seniorlaget Nyköping Baseboll har deltagit med seniorlag i Regionserien Norra. De spelade
totalt 20 seriematcher. Fem av dessa var vinster., ett nytt rekord för klubben!
Tränare har varit Lars Andersson och lagledare har varit Peter Ström.
Representationslaget inledde seriesäsongen med dubbelmöte mot nybildade föreningen Umeå
Baseboll. 14-6 och 21-5 blev Nyköpings segersiffror. Thomas Dore slog en inside the park
homerun vid sin första at bat!
Därefter kunde inte Rättvik få ihop fullt manskap till matcherna den 2/6. Det ligger inte i
någons intresse att de tvingas lämna walk over, sa tränare Lars Andersson om situationen.
Sedan blev det sex raka förluster men glädjen och motivationen för förbättring fanns hela
tiden där. Efter mycket om och när, så kunde äntligen matchen mot Rättvik spelas den 8/7.
Nyköping började strålande och ledde matchen med 3-0 när vädrets makter slog till. Regn och
framförallt åska satte stopp för matchen. Sedan vilket väder det var efter en timme låter vi
vara osagt!
Vi spelade kliniskt ren baseboll, kanske det bästa vi någonsin presterat, sa tränaren Lars
Andersson om den avbrutna matchen mot Rättvik. Det nya speldatumet under semestertiden
gjorde att NB tvingades lämna wo. Visst är livet underbart…

I Fortsättningsserien blev Sundsvall näste lag att besegra oss på Mosquitoe Field. Det mest
minnesvärda av denna resa var att NB fick uppleva Gnarp en lördagskväll.
Nyköping tar en seger av fyra innan resan mot Umeå/Hällnäs påbörjas. Efter ett maratonpass
bestående av rundpingis fylldes våra magar av ”hotellfrukosten” på Trädgårdsgatan i Hällnäs.
Jag vill rikta ett stort tack till Gudrun och Sten som var villiga nog att inhysa oss under deras
tak.
Matcherna mot Umeå blev minnesvärda av flertalet anledningar:
-Tripleplay av NB
-Umeå tog sin första vinst som nybildad förening
- Pitchern (?) Lars kastade fyra inningar utan att släppa en run.
Avslutningen på seriespelet slutade med vinst hemma mot Sundsvall.
För tredje året på rad har snittet runs/match ökat. Nu är den på 6,7 run/match.
(5,71 säsongen 2011) , (5,07 säsongen 2010) , (3,09 säsongen 2009)
Vid den obligatoriska städdagen som anordnas i samband med snygga till basebollplanen var
endast två medlemmar närvarande, vilket är riktigt pinsamt.
Klubben har haft ett farmarlagsavtal med Stockholm, ett avtal som utnyttjades ytterst lite
under säsongen. Thomas Dore har spelat för Stockholm ett fåtal antal matcher.
”Tusenklubben” , där privatpersoner erhåller ett livslångt medlemskap har för närvarande fyra
medlemmar.

Säsongsavlutningen började med bowling på Super Bowl,för att sedan åtnjuta en tacobuffé
där spelarprestationer belönades. Spelarna röstade fram följande vinnare:
Årets rookie – Simon Tysk
Gold Glove – Thomas Dore
Bäste pitcher – Kim Berglind
Bäste slagman - Jesus Mendoza
MVP – Thomas Dore

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

Representanter/Utbildning
Sex nya domare tog examen när Nyköping Baseboll arrangerade en Distriktsdomarutbildning
i slutet av april ledd av SBSFs domarinstruktör Tomas Jacobi.
De nya Distriktsdomarna heter Jimmy Steen, Conny Nyman, Adam Lowert Hedlund, Dennis
Mark Hammar, Jesus Mendoza samt Peter Ström.
Föreningens representanter vid
SBSF:s Förbundsmöte var Peter Ström och Lars Andersson
SBSF:s Serie och Ungdomskonferens var Lars Andersson och Dennis Mark Hammar

Slutord
Ordförande vill tacka alla medlemmar och sponsorer som ställt upp och gjort detta
verksamhetsår möjligt.
Spela matcher är kul, men frånvaro på träningar gör att utvecklingen stannar upp. Visst
hjälper ni till för att bryta trenden.
Jag har en stark önskan om att fler medlemmar måste kunna ta ett större ansvar när det nalkas
föreningsarbete. I egenskap av avgående tränare så hoppas jag vi syns på planen…
Play ball!

Ordförande Lars Andersson

