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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 59 medlemmar 2017-12-31.

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

Spring training
Säsongen 2017 smygstartade med inomhusträning en gång i veckan för att komma i
form inför utomhusträningen.

U12
Vårat U12-lag ”förlorade” inför 2017 många spelare till vårt U15-lag. Vi har därför
under 2017 erbjudit nybörjarträning, under ledning av Peter Ström och Kjell Tholin,
för att bygga upp ett nytt lag och haft sikte på några matcher under hösten 2017.
Tyvärr har vi inte haft tillräckligt med spelare för att spela några matcher men hoppas
på det under 2018.

U15
U15 har under säsongen spelat ihop med Alby Baseboll under seriematcher och
cuper. Huvudansvarig från Nyköping Knights har varit Titus Fagerlund.
Som brukligt är inleddes säsongen med hemmacupen Macron Cup på Rosvalla.
Eftersom vi inte hade något eget U12-lag så blev det en tvådagars-cup istället för
U15. En lyckad tillställning med många matcher och bra spel.
Vidare har laget deltagit i Billingeslaget i Skövde, Näcken Cup i Skarpnäck och
Bocken Cup i Gävle.
Totalt har U15 spelat 27 matcher där man skrapat ihop 11 vinster och 2 lika-matcher.
Av detta kan man räkna ut att de återstående 14 matcherna har varit förluster, men
förlusterna har varit med ynka 1-3 poäng, vilket visar på bra moral och ett defensivt
bra spel.

U15 Bocken Cup, Gävle

U19
För våra U19-spelar fortsatte samarbetet med Sölvesborg Firehawks, där de spelar
under namnet Night-Hawks. Våra spelar har bl a varit med på en road-trip där man
besökte och spelade mot Leksand, Sundsvall, Uppsala och Sundbyberg. Spelet har
varit så framgångsrikt att man tog sig till SM slutspel som avgjordes på
Nationalarenan i Sundbyberg. Där knep man åt sig bronsmedaljen.

Bronsmedaljörer NightHawks JSM 2017

Seniorlag
Seniorlaget har under säsongen varit vilande, men ett försök med nyrekrytering
gjordes under slutet av säsongen, då vi erbjöd matchspel för alla åldrar på
torsdagsträningarna. Vi kommer fortsätta upplägget under 2018.

U15-landslaget
Hugo Fagerlund blev uttagen till landslaget för U15.

Övrig verksamhet
Den 16 juni arrangerade vi ett läger på Rosvalla för Mellersta distriktet. 15 ungdomar
från Nyköping Knights, Karlskoga Bats, Norrköping Blue Sox och Alby Stars deltog.
Ledare för dagen var U15 förbundskaptener Olle Öijen och Daniel Lindkvist samt
Andy Berglund, SBSF.
Under Idrottens dag medverkade Nyköping Knights i form av en tränare och några
juniorspelare. Där fick ett hundratal ungdomar prova på baseboll genom att kasta,
fånga och slå.
Säsongen avslutades sedvanligt med basebollmatch på Arnöparken där spelarna fick
visa vad de lärt sig under året. Föräldrar och tränare hade också lärt sig en hel del
och de båda lagen bjöd publiken på en spännande match. Efteråt grillades det korv
och tränarna avtackades. 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
U12-tränarna Peter Ström och Kjell Tholin har under våren varit på förbundets
Grundläggande tränarutbildning.

Slutord
Till slut vill styrelsen tacka alla spelare, 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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