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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 14-12-31 84 stycken medlemmar

Verksamheten
År 2008 bildades Nyköping Baseboll. Under dessa år har föreningen enbart haft
senior-/juniorverksamhet, men nu blir det andra bullar.
Nyköping Knights har i år tagit över Arnö IF:s ungdomsverksamhet i baseboll.
U12 och U15 som tillhört Arnö i elva år har nu blivit dubbade till riddare. Kul!
Det innebär självklart att Knights verksamhet har utökats och att även föreningens värdegrund
har genomarbetats och reviderats under året, för att passa alla medlemmar och aktiva.
Mer verksamhet kräver fler personer som deltar på frivillig basis; tex ledare, coacher, kiosk,
planarbete, …listan kan göras lång, och där behöver vi arbeta hårdare på att utöka och försöka
behålla befintliga.

Seniorer
Innan säsongen startade hade Knights stora svårigheter att få ihop en tillräcklig spelartrupp för
spel i regionserien. Men med ett farmarlagsavtal med Sölvesborg räddade de vårt deltagande,
trots att det innebar ökade kostnader.
Tränarfrågan var löst, trodde vi, men den tilltänkte hoppade av. Peter Ström tog på sig
ansvaret att coacha/leda laget och Lars Andersson fick vara assisterande.
I och med att Riddarna hamnade i Södra Regionserien fick de möta lag som de aldrig mött
förut. På den positiva sidan var det gyllene tillfällen att knyta nya kontakter men det negativa
kom i form av att det blev mycket längre bortaresor.
Säsongen inleddes med två förluster mot f.d. elitserielaget Tranås. Med nya spelare från
Sölvesborg och med hela sex juniorer i uppställningen var resultatet ändå över förväntan.
När hemmapremiären på Rosvalla mot Göteborg B var avgjord stod Knights som segrare i
dubbelmötet. En stark pitching fällde avgörandet mot de ”goa gubbarna från Götet”.

Mot serieledande Malmö Pilots stod Nyköping upp väl och producerade hela 16 runs på två
matcher. Att vinsterna uteblev var av mindre intresse. Revanschen kom på nationaldagen då
Knights vann med 5-2 i första matchen. Förlust i andra, trots en ledning med 3-0 efter tre
inningar.
Sedan följde en tung period för Knights. Förluster och walk over på grund av spelarbrist
gjorde att Nyköping spelade 14 matcher totalt.
Tre vinster och elva förluster är ingen rolig läsning, men i jämförelse med att vi lyckades ha
ett lag i seniorverksamheten, tror jag att förlusterna var av mindre intresse.

En tradition i verksamhetsberättelsen är att presentera runs/match. Man vinner matcher genom
att producera runs. Lågt snitt= liten vinstprocent
År
Runs/match
2009 3,09
2010 5,07
2011 5,71
2012 6,7
2013 5,86
2014 4,64

I samband med säsongsavslut röstade spelartruppen röstade fram följande vinnare:
Årets rookie – Dennis Navarro
Gold Glove – Niklas af Forselles
Bäste pitcher – Lars Andersson
Bäste slagman – Jesus Mendoza
MVP – Jesus Mendoza
Noterbart är att Jesus Mendoza nu har två stycken MVP- utmärkelser. En bedrift ingen annan
spelare lyckats med under klubbens historia.

U15
Säsongspremiären bestod i form av Macron Cup. En turnering där Nyköping Knights stod
som arrangörsklubb. Riddarna visade att de inte var att leka med. Laget tog sig till final, men
där blev Gefle lite för svåra att tas med.
Knights- Alby
7-1
Knights- Karlskoga
11-4
Knights- Gefle
7-18 (final)

En annan turnering som laget deltog i var Näcken Cup i Stockholm. Tyvärr lyckades Knights
inte ta sig till spel om medaljerna.
Säsongens sista turnering blev Bocken Cup i Gävle. I samarbete med Alby IF vann laget två
matcher och förlorade två. Det innebar att Knight slutade på en meriterande femte plats av sju
deltagande lag.
U12

Våra yngsta
riddare vann
Macron Cup
efter en
spännande final
mot Alby. Båda
lagen uppvisade
stora defensiva
kvalitéer. Det
bådar gott inför
framtiden.
I Näcken cup,
blev det precis
som U15-laget,
inget spel om
medaljer.

En andraplats i Bocken Cup blev facit när laget förlorade mot Alby om segern.
Trots förlusten var turneringen en framgång.

Representanter/Utbildning
En prottokollförarutbildning genomfördes för alla seniorspelare under försäsongen.
Lars Andersson och Peter Ström representerade föreningen på SBSF:s förbundsmöte.
Herr Ström blev utsedd att leda förbundsmötet.
Titus Fagerlund och Peter Ström deltog på tränarutbildning med International Sports Group.

Övriga klubbhändelser
Ett avtal mellan föreningen och Macron har tecknats. Ny uppsättning av dräkter och öppnande
av webbshop är en del av avtalet.
Dessutom har Macron tagit över som huvudsponsor för Macron Cup (tidigare
Intersportcupen)
Frida Fahlgren och Julia Ström tog chansen att prova på att spela Softboll i Enköping. (Se
inledande bild)
Arnöparken har rustats upp genom att två nya dugouter har byggt upp.

Observera att bilden inte
visar den färdiga
produkten:)

Basebollskola, för ungdomar mellan 7-15år, genomfördes i juni. Att syftet är att rekrytera nya
spelare är självskrivet, men också genom att försöka få ungdomar att vara aktiva och förbättra
sin hälsa.

Nyköping stod som värd när det svenska herrlandslaget mötte ett All Star-lag bestående av de
bästa utländska spelarna i Elitserien. Föreningen fick mycket positiv feedback efter
genomförandet, både från spelare och ledare och även förbundet.

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

Slutord
Slutligen vill jag passa på att tacka alla spelare, coacher, domare, funktionärer och föräldrar
som har bidragit och hjälpt till under de evenemang och aktiviteter vi genomfört under året.
En annan aktör har varit våra sponsorer! Ett stort tack till edra bidrag som gör vår verksamhet
lite lättare att bedriva.
Jag vill även lyfta fram vår publik som i ur och skur hejar fram våra lag. Ibland vinner man
och ibland förlorar man…och ibland regnar det!
Play ball
Ordförande Lars Andersson

