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Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem (5) sammanträden varav ett
konstituerande. Mötesprotokoll finns hos Daniel Berglöf samt på föreningens
hemsida www.nykopingbaseboll.se.
Föreningen hade 2015-12-31 92 medlemmar vilket är 8 fler än förra året.
Verksamheten
Nyköping Knights bildades 2008. Under verksamhetsåret bytte vi namn till
Nyköping Knights och vår årliga basebollskola blev Riddarskolan. Detta för att
på ett tydligare sätt koppla klubben till Nyköping och Nyköpings historia.
Under året har verksamheten koncentrerats på våra ungdomslag U12 och U15.
Junior och seniorverksamheten har varit vilande.
U12
Säsongen för våra yngsta spelare började med Macron Indoor där Nyköping
Knight, Karlskoga Bats och Skövde Saints spelade. I sann Knights anda där vi
värdesätter deltagande och ha roligt så utsågs ingen vinnare utan alla är
vinnare.

Spelarna från Karlskoga, Skövde och Nyköping i sina matchtröjor

Säsongen fortsatt med Macron Cup, vår egen turnering. Regnet föll konstant
hela dagen men inga sura miner syntes bara lite sura kläder. 4 lag deltog och
alla mötte alla. U12-laget vann 2 av sina matcher.

Totalt under säsongen spelade U12-laget 30 matcher fördelade på Macron
Indoor, 08-serien, Macron Cup, Billingslaget, Näcken Cup och Bocken Cup.

U15
Våra äldre ungdomar fick ihop 27 matcher under 2015 fördelade på 08-serien,
Spagetti-Vättern, 08-serien, Macron Cup, Billingslaget, Näcken Cup och Bocken
Cup.

Fem spelare var på träningsläger i Stockholm:

Representanter/Utbildning
Martin Bille, ungdomstränare deltog på Coach Clinic i Norrköping. Han gick
också plattformsutbildningen i Sörmlandsidrottens regi.
Styrelsen och alla tränare deltog i en utbildning kring hur man använder alla
sinnen vid träningar.
På SBSF:s förbundsmöte representerades klubben av Lars Andersson och Titus
Fagerlund.
Värdegrundsarbete
Föreningens tränare har deltagit i värdegrundsprojektet "Många - Fånga Långa" med syfte att implementera föreningens värdegrund i verksamheten.
Värdegrunden och framför allt våra "sju riddarideal" diskuteras frekvent med
ungdomarna och tog sig bland annat uttryck i att deltagarna på Riddarskolan
dubbades först efter att de lärt sig både spela som riddare och vara som
riddare. Föreningen har varit vaccinerad mot doping sedan 2010 och under året
har spelare och ledare i vanlig ordning informerats om riskerna med doping.
Övriga klubbhändelser
Riddarskolan arrangerades 15-17 juni. Vi lanserade en ny klubbkollektion.
Under sommaren arrangerades det en Clinic på Rosvalla.
Vi hade besök av före detta Major League-pitchern DJ Carrasco som lockade
många till träningsläger på Rosvalla:

Vi avslutade säsongen med en familjedag på Arnöparken där våra duktiga
tränare fick finns basebollskålar fyllda med godsaker som tack för sina insatser
under säsongen:

Peter, Martin, Kjell, Jimmy och Titus. Lars saknas på bilden.
Slutord
Styrelsen vill tacka alla spelare, coacher, domare, funktionärer, publik, föräldrar
och syskon. Utan alla er hade vi inte haft en klubb. Vi vill också tacka alla våra
sponsorer vars bidrag gör det hela mycket lättare.
Året avslutades med en planeringskonferens inför 2016. Där satte vi ett
avstamp inför ett händelserik och utvecklande år för föreningen.
Styrelsen

