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Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 styrelsemöten, varav ett konstituerande.
Mötesprotokoll finns hos Daniel Berglöf samt på föreningens webbplats
www.nykopingknights.se
Föreningen hade 79 medlemmar 2016-12-31.

Verksamheten
Klubbens verksamhet har under året omfattat U12, U15 samt U19 (juniorer)
Seniorverksamheten har varit vilande.

U12
Säsongen inleddes redan i mars med Macron Indoor på i Nyköping. Förutom våra
egna Knights deltog även Karlskoga Bats och Norrköping Blue sox.
Säsongen fortsatte med Macron Cup på Arnöparken. Nyköping Knights fick sällskap
av Karlskoga Bats och Skövde Saints. Båda turneringarna avslutades traditionsenligt
med en All-Star match.
Vidare har U12 spelat i 08-serien samt deltagit i Näcken Cup i Skarpnäck,
Billingeslaget i Skövde och Bocken Cup i Gävle.

Glatt U12-gäng. Billingeslaget.

U15
Vårat U15 lag inledde sin säsong med Macron Cup på Rosvalla tillsammans med
spelare från Alby och Norrköping. (Eftersom det var en sammanslagning av spelare
från flera klubbar så tyckte spelarna att de vid sådana tillfällen skulle gå under
namnet Alby Blue Knights). Därutöver deltog även Karlskoga Bats, Kungsängen City
och Uppsala Basebollklubb.
Därutöver har laget spelat på Näcken Cup i Skarpnäck, Billingeslaget i Skövde samt
Bocken Cup i Gävle.

U15-laget. Billingeslaget.

U19
För säsongen 2016 tecknade Nyköping Knights ett avtal med Sölvesborg Firehawks
så att våra U19 spelare skulle få matchtid. De har under säsongen deltagit på ett
antal matcher, bl a har två matcher spelats på Rosvalla.

NKBK Projekt
I enlighet med klubbens värdegrund och att få fler att upptäcka baseboll har
Nyköping Knights haft ett antal projekt under året:
Föreningen har anordnat Riddarskola i juni för både nya och gamla spelare.
Ett företagsevent, där föreningen på ett lättsamt sätt har introducerat baseboll/softboll
för ett företag samt ordnat mat och dryck, har anordnats med mycket gott resultat.
Projektet Skolan, som syftat till att genom skolan locka nya spelare till sporten, har
legat på is. Likaså projektet Samverkan lokala föreningar, där tanken var att vi
tillsammans kunde hitta nya spelare åt varandra, främst med föreningar som har en
annan säsong för sin sport.
I arbetet med att få en god sammanhållning och gemenskap i klubben även utanför
basebollplanen har det vid två tillfällen anordnats aktiviteter för våra lag under
projektnamnet Get together. Vid det första tillfället fick de utmanas på Boda Borg och
på den andra fick de ta sig an käglorna på bowlingbanan.
Riksidrottsförbundet har utgett anvisningar på barn- och ungdomsidrott. Projektet
RF:s anvisningar om barn- och ungdomsidrott syftar till att dokumentera hur vi lever
upp till dem och där vi inte gjort det, ta fram en handlingsplan.
Tillsammans med Sörmlandsidrotten, En väg in och Ung kraft har föreningen haft
projektet Integration som syftat till att, förutom att få fler spelare, få nyanlända att hitta
en väg in i samhället genom idrott.
Projektet Arnö har syftat till att locka nya spelare, främst till vårt U12-lag.

Övrig verksamhet
Några av våra juniorspelare (U19) har medverkat på ett tvådagars förbundsläger i
Skövde.
Tre spelare har även deltagit på en distriktslagsturnering för U16 som ägde rum i
Karlskoga.
Nyköping Knights fanns representerade på Föreningsmässan som anordnades under
hösten på Rosvalla Nyköpings arenor, där vår verksamhet visades upp och
intresserade ungdomar hade möjlighet att kasta, fånga och slå.
Säsongen avslutades sedvanligt med basebollmatch på Arnöparken där spelarna fick
visa vad de går för mot föräldrar och tränare. En härlig avslutning på en fin säsong.

Kick-off Förbundsmöte 2017
Föreningen hade planerat att vara värd för Förbundsmötet 2017. I samband med
detta planerades även ett antal utbildningar och aktiviteter samt trevligheter i form av
ett Nyköpings gästabud. Tyvärr var anmälningarna alltför få för att det skulle gå att
genomföra och föreningen blev därför tvungna att ställa in evenemanget.

Utbildning
U15-tränare Martin Bille har deltagit på en Coach-Clinic som anordnades av SBSF.
Martin Bille har även under 2016 avslutat sin domarutbildning.

Slutord
Till slut vill styrelsen tacka alla spelar, domare, coacher, funktionärer, publik, föräldrar
och syskon. Vi vill också tacka alla våra sponsorer som gör vår verksamhet lättare att
genomföra.
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