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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 13-12-31 58 stycken medlemmar

Verksamheten

Foto: Peder Grahn
Försäsong i all ära, men efter planfixardagen 21/4 kände vi att denna säsong kommer bli
något extra. Att uppslutningen dessutom var utomordentlig bådade gott. På spelarfronten hade
vi mer än 20 slagkraftiga Knights att tillgå, och humöret var på topp.
Men inledningen för Nyköping Knights, som deltog i Centrala Regionserien, blev allt annat
än bra. Åtta raka förluster innan sommaruppehållet. Att laget dessutom stod tränarlöst gjorde
inte saken bättre.
Peter och Lars tog på sig ansvaret att ta ut lag till seriematcher och Jesus och Lars var
matchcoacher.
En hemvändande Martin Ström tillsammans med Tommy Lindell och Simon Tysk utsågs till
att leda laget resten av säsongen. Och vilken debut det blev för tränartrion, två vinster hemma
mot Alby J där segersiffrorna skrevs till 15-1, 17-7 där Alby ledde med 6-7 efter 4 inningar!
Det blev två förluster innan Knights avslutade säsongen med att vinna för första gången mot
Enskede.
Summa summarum: Tre vinster på totalt 15 seriematcher varav en rainout. Beklämmande nog
lämnade Knights WO i ytterligare fyra matcher.
En tradition i verksamhetsberättelsen är att presentera runs/match. Tabellen nedan visar att för
första gången är trenden vikande:
År
Runs/match
2009 3,09
2010 5,07
2011 5,71
2012 6,7
2013 5,86

”Tusenklubben” , där privatpersoner erhåller ett livslångt medlemskap har för närvarande sex
medlemmar.

Plats för säsongsavslutningen var O´Learys där spelarprestationer belönades. Spelartruppen
röstade fram följande vinnare:
Årets rookie – Titus Fagerlind
Gold Glove – Tommy Lindell
Bäste pitcher – Kim Berglind
Bäste slagman – Simon Tysk
MVP – Tommy Lindell
Noterbart är att sedan klubben bildades 2008, har ingen spelare erhållit MVP-utmärkelsen mer
än en gång.

Tommy Lindell blev lite överraskande nog inte uttagen till J-EM, men däremot fick han
chansen att visa upp sig i landslagsdräkten för U21. Ett stort Grattis!

CADET-EM
Arrangörsklubben Arnö IF, tillsammans med samarbetsklubbarna Alby IF och Nyköping
Knights stod som värdar för Cadet EM 16-20/7. Efter en enorm förberedelse och med en
spänd förväntan kunde turneringen dra igång. Vädret var än en gång med oss, och med
stundtals väl fyllda läktare stod Holland som segrare efter finalvinst mot Tjeckien. Sverige
slutade sjua, vilket innebär fortsatt spel i Cadet EM nästa år.
Samarbetet mellan de tre klubbarna fungerade mycket väl och jag vill även rikta ett TACK till
er alla som bidrog till denna basebollfest.

Representanter/Utbildning
Nyköping Knights och Arnö IF stod som värdpar för SBSF:s förbundsmöte 5-7/4. Avgående
ordförande Mats Fransson ersattes av Jhonny Stormats. Mötesdeltagarna fick avnjuta god mat

och dryck vid slottet. En minnesvärd Gästabudföreställning blev kronan på verket för denna
lyckade tillställning.
Föreningens representanter var Peter Ström, Lars Andersson, Dennis Mark Hammar,
Christian Sandström.

Övriga klubbhändelser
Styrelsen har förnyat vaccinationen mot doping och även reviderat klubbens antidopingpolicy.
RF:s Antidopinggrupp kom på oväntat besök och testade fyra stycken spelare. Att alla
testades negativt var väl positivt.
Webbsidan har uppdaterats för att bättre anpassas till surfplattor och mobiltelefoner.
Knights, ja…efter framtagande av och röstning på en ny logga vann Johan Moods förslag.

Nyköping Basebolls styrelse har återigen gått igenom och diskuterat klubbens värdegrund.
Värdegrunden och verksamheten är väl förankrad hos våra medlemmar och finns som alltid
att tillgå på föreningens hemsida. Den är fortfarande ett levande dokument och klubben har
för avsikt att revidera den inom kort.
Slutord
Ordförande vill än en gång framförallt tacka alla frivilliga, (och även våra sponsorer) som
offrade tid och arbete så att Cadet EM kunde genomföras på bästa sätt.
Ibland vinner man och ibland förlorar vi, men att lämna WO gynnar ingen.
Nya utmaningar väntar …
Play ball!

Ordförande Lars Andersson

