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Ordförande har Ordet
Ännu en säsong och ett år har gått, tiden fullkomligt rusar fram. Det var en fantastisk säsong på
många sätt och först av allt måste jag ju gratulera alla spelare och ledare till SM-gulden för Seniorer
och Kadetter och SM-silver till våra Juniorer samt till många härliga matcher för B-ungdomarna och
B-seniorer. Ni har alla bjudit på spänning, många roliga och fantastiska matcher.
Seniorerna gjorde en riktigt bra säsong, där många yngre spelare fick chansen för första gången i
elitserien, och avslutade det hela med att slå Sölvesborg i SM-finalen med 3-0 i matcher. Lagets sjätte
SM tecken på 8 år. Juniorerna spelade fler matcher och bjöds på bättre motstånd än tidigare år. Även
detta år spelade laget i Junior SM-finalen och gjorde en fantastik match mot Rättvik som slutligen tog
hem guldet. Kadetterna spelade final mot Sundsvall i Ungdoms SM och efter en strålande insats så
spelade de hem guldet denna gång. B-ungdomarna i Stockholm har tillsammans med sina ledare
kämpat på och utvecklats både som individuella spelare och lag. De har deltagit i cuper och 08serien. Vi har väldigt talangfulla ungdomar vars mål är att hela tiden bli bättre och bättre. Ni är
hjälpsamma, trevliga och bidrar till att hela föreningens verksamhet fungerar. Det är härligt att se er
kämpa, ha roligt och utvecklas mer och mer, ni är helt enkelt grymma. Våra B-seniorer har även de
kämpat på hela säsongen, utvecklats och vunnit fler matcher än säsongen 2014. Hoppas ni alla vill
fortsätta och ha roligt tillsammans med oss i Stockholm baseboll även nästa år.
Föreningens verksamhet har fortsatt att utvecklas på ett bra sätt under året. Vi har som vanligt
arbetat parallellt med att utveckla organisationen och den idrottsliga verksamheten. Det är glädjande
att se att det finns så mycket vilja och engagemang i vår förening även om det har känts lite trögare
än vanligt att få medlemmarna att hjälpa till. Vårt mål är att fortsätta växa som förening och att det
ska bli fler som vill spela baseboll. Tack vare fantastiskt duktiga och engagerade ledare och väldigt
engagerade föräldrar har vi en stabil ungdomsverksamhet som hela tiden utvecklas positivt. Mer
verksamhet kräver ju fler ledare och coacher som bekant, och där behöver vi arbeta hårdare för att
fylla på ledarstaben till nästa säsong.
Förutom det strålande arbete våra ordinarie coacher och ledare har gjort har vi även haft god hjälp
av vår gästande spelare Dylan Driscoll. Det har genomförts sommarbaseboll minst 3 gånger per
vecka under i stort sett hela sommarlovet tack vare Dylan och våra feriearbetande ungdomar. Trevor,
Dylan och Pierre har varit ute i många skolor där ungdomar kunnat prova på vår idrott.
Vi har arrangerat Näcken Cup för tolfte året i rad. Vi hade 16 deltagande lag denna gång. Ca 200
ungdomar var i farten, och det är fantastiskt att se hur roligt alla har och hur alla kämpar. Tack till
organisationskommittén och alla som var med och hjälpte till och gjorde detta möjligt att genomföra.
Under hela året har bygget av vår egen inomhusslagtunnel fortsatt. Det har inneburit enormt mycket
arbete, mycket mer än någon kunde föreställa sig när vi drog igång projektet. Vi närmar oss nu
slutbesiktning och sedan kan vi börja använda anläggningen. Tack för alla arbetsinsatser och ett extra
stort tack till dem som organiserar det hela.
Sammanfattningsvis kan sägas att vi under året i stort sett lyckats med att genomföra det vi tänkt
oss. Förutom alla träningar och matcher har vi haft kiosken öppen i stort sett alla hemmamatcher, vi
har genomfört ett antal företagskvällar, Näcken Cup, deltagit i My mässan, Idrottens dag i
Hagaparken och We are Sthlm mm.
Jag vill här passa på och tacka våra samarbetspartner, resten av styrelsen, alla ledare och coacher,
spelare, funktionärer och föräldrar som hjälpt till runt lagen och med de evenemang och aktiviteter vi
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genomfört. Sist men inte minst även ett tack till vår tappra publik som i ur och skur hejar fram våra
lag. Jag känner mig stolt över det vi gör tillsammans.

Yvonne Claesson
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Dagordning för mötet:
1) Fastställande av röstlängd för mötet.
2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3) Fastställande av dagordning.
4) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5) Val av protokolljusterare och rösträknare.
6) Genomgång av:
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
c) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8) Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
9) Presentation av verksamhetsplan med tillhörande budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
10) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11) Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) Eventuellt fyllnadsval
d) 1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
(sammankallande)
12) Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud)
13) Övriga frågor
14) Mötets avslutande
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Verksamhetsberättelse
Styrelsen
Den av årsmötet 2015 valda styrelsen för Stockholm Baseboll och Softboll Klubb (SBSK) har under
verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Yvonne Claesson
Thomas Claesson
Anna Bielsten
Robin Divander
Erik Göransson
Anders Jonsson
Anne-Lee Lindgren

Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Vald till och med Årsmötet 2016
Vald till och med Årsmötet 2017
Vald till och med Årsmötet 2017
Vald till och med Årsmötet 2016
Vald till och med Årsmötet 2017
Vald till och med Årsmötet 2016
Vald till och med Årsmötet 2016

Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten.
Styrelsen har varit representerad på Svenska Baseboll och Softboll Förbundets (SBSF) årsmöte och
verksamhetskonferens samt vid Stockholms Baseboll och Softboll Förbunds årsmöte och
verksamhetsdag.
Styrelsen har under året fortsatt medbrukaravtalet kring planen med Stockholm Stad. Det innebär att
föreningen är ansvarig för skötseln av planen. Kommunen ansvarar dock fortfarande för
gräsklippningen.
I mars och i oktober genomfördes arbetsdagar
för styrelsen samt alla ledare och coacher. Då
utvärderades säsongen som gått och
planeringen inför nästa började.
Föreningen har under verksamhetsåret haft 138
betalande medlemmar och 86 licensierade
spelare. Målet för 2015 var att öka antalet till
175 betalande medlemmar, vilket vi inte
lyckades med.

Utvecklingsarbete
Utvecklingsarbetet i föreningen fortsätter hela tiden. Vi för en ständig dialog kring hur vi på bästa
sätt utvecklar föreningens verksamhet. Vissa år tar vi jättekliv i utvecklingen andra år är det mer
finslipning av redan påbörjat arbete.
Styrelsen, vår verksamhetskoordinator och samtliga ledare och coacher i föreningen har haft
utvecklingsdagar kring hur verksamheten och föreningen har utvecklats, samt vilka frågor vi måste
arbeta vidare med. Exempel på frågor som behandlas är hur vi kan erbjuda alla som vill, att träna och
spela, hur vi kan förbättra kommunikationen ytterligare, ledarrekrytering, strategier kring B-lagets
roll och utveckling av slowpitch softboll som motionsidrott. Även gemensam utbildning kring barn
och ungdom med speciella behov har varit en del av innehållet. Föreningen har fortfarande en
tillväxt, framförallt på ungdomssidan men även av vuxna, vilket gör att vi, mer än tidigare behöver ha
strategier och planer för hur vi löser olika typer av frågor. Då är det viktigt att vi som är ledare i
föreningen arbetar fram dessa strategier gemensamt. Detta ger en bred förankring och gör att vi har
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ett genomtänkt arbetssätt och att det blir lättare att genomföra det vi beslutar. Alla beslut i
föreningen ska vila på vår värdegrund och på vår verksamhetsidé.

Verksamhetsidé
Stockholm Baseboll och Softboll Klubb är en familjär förening med elitambitioner. Vi erbjuder
breddverksamhet i baseboll till barn och ungdomar, både pojkar och flickor i åldern 5 – 19 år, samt
elitverksamhet inom baseboll för herrar från och med 16 års ålder.
De som deltar ska ha möjlighet att utvecklas socialt i en gemenskap fylld av glädje, framgång och
trivsel.
Vision
"Stockholm Baseboll och Softboll Klubb ska vara Sveriges ledande baseboll och softboll förening såväl
på som utanför spelplanen."

Värdegrund
Glädje och Gemenskap
Stockholms Baseboll och Softboll Klubb vill bedriva och utveckla en verksamhet så att alla ska kunna
ha roligt, må bra och prestera mera. Detta förutsätter att föreningens verksamhet bedrivs i
demokratisk anda där alla som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin egen
verksamhet. Föreningen värnar alla människors lika värde och alla som vill får vara med i föreningens
verksamhet. All verksamhet i föreningen bygger på ideellt arbete.
Utveckling
Inom föreningen ska ges möjlighet till psykisk, fysisk och social utveckling, utifrån individens egna
förutsättningar. Verksamheten ska präglas av en god kvalitet för alla som deltar. Att glädjas åt
varandras framgångar och stötta varandra vid motgångar är viktiga delar i verksamheten.
Rent spel
Föreningen ska visa respekt för sporten, dess regler, funktionärer och spelare. Att hålla sig inom
ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och
trakasserier såväl på som utanför planen. Vi ska ha en stabil organisation som ger förutsättningar för
att utvecklas och nå framgång.

Arenan och övriga faciliteter
Planen
Under 2015 har arbetet med att förbättra möjligheterna för baseboll och softbollsaktiviteter på
Skarpnäcksfältet fortsatt i oförändrad takt.
Det har genomförts upprustningsdagar både vår och höst, där nödvändiga reparationer samt
förberedande och förebyggande åtgärder gjorts på planen och klubbhuset.
Ute i dougouten har det byggts bänkar, där skall taket färdigställas så att det inte regnar/snöar in.
Krokar och hyllor kommer i vår.
Senare i vår skall också golvet i dougout göras i ordning, med grävning för avlopp mm.
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Träningshall
Nu börjar man se att det har hänt lite med vår nya hall.
·
Ventilationen är på plats.
·
Alla innerväggar är på plats, dock inte helt färdigställda.
·
Konstruktionen för upphängningen av näten till slagtunnlarna är på plats. Näten kommer att
hängas upp i början av 2016.
Förhoppningen är att vi kan börja träna där i slutet av februari. Men det kan bli några dagars
stängning av hallen då golven flytspacklas. Självklart måste vi även göra slutbesiktning först.
Arbetet i hallen kommer att fortsätta med färdigställande av omklädningsrum, toaletter mm. Även
en del upprustning i anslutning till planen kommer ske under 2016.

Företagssoftboll
Den 19 maj bjöd vi in till en sponsorkväll. Tyvärr så regnade det, men det var fem tappra som kom
och fick information om föreningen och sporten. De kunde i alla fall prova på att slå och sen
serverades det hamburgare och dricka.
Under året har föreningen haft fem olika företagsarrangemang. De som gästat oss har fått
instruktioner av våra duktiga spelare och ledare och, med hjälp av dessa kunnat spela matcher mot
varandra. I pausen har de fått middag och sedan har de avslutat med att spela ytterligare matcher.
Tyvärr satte vädret stopp för ytterligare två planerade
arrangemang i år. Målet för 2015 var att genomföra fem
företagsarrangemang vilket vi lyckades med.

Kiosken och klubbhuset
Kiosken har varit öppen i stort sett alla hemmamatcher oavsett
lag. I år har i kunnat erbjuda våra kunder att betala med Swish
eller kort.

Uppdrag utanför föreningen
Under året som gått har föreningen haft ett antal
ledare/coacher som haft uppdrag för Svensk baseboll och
softboll utanför föreningens egen verksamhet, och på så sätt
bidragit till att utveckla sporten som helhet. Två personer har
haft styrelseuppdrag i Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
(SBSF) och flera personer har haft uppdrag i utskott och
kommittéer inom SBSF. En person har haft styrelseuppdrag i
Stockholms Baseboll och Softboll Förbunds styrelse. Sex
personer har varit involverade i landslagsverksamhet på
basebollsidan, antingen som coach eller lagledare.
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Media
Under säsongen 2015 har Stockholm BSK haft fler
artiklar än någonsin publicerade i lokalpressen. I
tidningen Hammarby-Skarpnäck har vi haft en
mindre notis samt två stora reportage om arbetet
med skolor i närområdet och inför SM finalen. Då
både med framsida och helsida inne i tidningen.
I tidningen Mitt i Söderort fyra mindre artiklar
om 25-års jubileum, SM guld mm.
Ett reportage gjordes även i TV 4 morgon kring
tjusningen med baseboll.

Marknadsföring
Föreningen har under 2015 till stor del använt sociala medier (främst Facebook) för att
flagga och marknadsföra matcher/event som hållits på Skarpnäcks sportfält. Vid ett par tillfällen har
även affischering används, främst då till SM finalen.
Under året har ett par försök gjorts med att skicka ut medlemsbrev via mail. Ett uppskattat inslag
som vi ska fortsätta utveckla vidare.

Utbildning
Föreningen har som mål att alla lag ska tränas av utbildade ledare. Alla ledare har genomgått
Plattformen och flera av dem även gruntränarutbildningarna. Samtliga ledare deltog i en utbildning
kring barn och ungdom med speciella behov under våren. Många har dessutom deltagit på de
utbildningar ex. coachkonvent och verksamhetskonferens som Svenska Förbundet bjudit in till.
Målen att behålla antalet befintliga ungdomsledare och att alla ledare ska erbjudas grundutbildning
och vidareutbildning har uppnåtts under året 2015. Tyvärr förlorar vi ett par ledare till säsongen 2016
varför det känns extra kul att vi väckt intresse hos några nya potentiella ledare.
Två ledare har genomgått instruktörsutbildning i Svenska förbundets regi för att vidare kunna hålla
kurser för ledare på steg 1 nivå. En sådan steg 1 utbildning har genomförts där föreningen hade en
deltagare.

Eurogames
Stockholm BSK och Söder Softboll var med och arrangerade softboll under Eurogames den 6 augusti.
Eurogames är ett stor HBQT- evenemang, både sportsligt och kulturellt. Tre lag, ett från Paris, ett
från London och ett svensk lag spelade softboll en hel dag. Flera spelare från Stockholm BSK hjälpte
till i det svenska laget och en spelare från Söder hjälpte till i det franska laget. Vi hade kiosken öppen
och det var premiär för kortbetalning. En mycket trevlig turnering och dag på basebollplan.

Idrottslyftet
Under 2015 har föreningen som vanligt engagerat sig mycket i idrottslyftet, som bland annat är en
möjlighet för ökad samverkan mellan skola och idrott. Trevor, Dylan och Pierre samt ytterligare några
av klubbens egna ledare och spelare, har gjort det möjligt för föreningen att kunna besöka många
skolor även i år. Idrottslyftet är en bra möjlighet för oss som förening att presentera oss och
samtidigt marknadsföra baseboll och softboll som idrott. Vi har under året varit med i de tre nätverk
för skolor och föreningar som avser Skarpnäck, Enskede- Årsta, och Södermalm. Vi har antingen
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genomfört aktiviteter i skolor eller så har ungdomarna besökt oss på basebollplan. Under året har vi,
genom denna skolsamverkan, haft nöjet att låta ca 2 300 ungdomar i åldern 6-18 år prova på vår
idrott via samarbetet med 10-12 olika skolor, vilket innebär att målet för 2015 är uppnått. Det vi inte
lyckats genomföra fullt ut är att fördjupa samarbetet med skolor i närområdet ytterligare, även om vi
haft samarbete med flera av dessa så har det inte resulterat i ett mer regelbundet samarbete.

Lyckat arrangemang på MY 2015
Den 3-6 januari deltog vi tillsammans med Alby IF, Sundbyberg
Heat, Botkyrka IF och Söder Softboll i MY 2015 på Älvsjömässan.
Ett lyckat arrangemang, som var mycket uppskattat av
besökarna.
Klockan 11-17 var vi på plats dessa dagar, och ca 12 000 barn
och ungdomar besökte mässan. Många kom till vår slagtunnel
för att prova på. De flesta besökarna var barnfamiljer med barn
i åldrarna 6-13 år. Det gavs många tillfällen för oss att berätta
om sporten, var vi finns, och hur man kan komma i kontakt med
oss.
Dagarna var indelade i två
arbetspass, och alla klubbar bidrog med bemanning. Det var en
bra mix av både coacher, ledare och ungdomar. Samarbetet
inom varje arbetspass fungerade fint. Man turades om att sköta
pitchermaskin, hålla ordning på kön, instruera inne i slagburen,
spela wiffleboll med intresserade och att hjälpa de som ville
prova att kasta. Likaså överlämnandet mellan passen fungerade
bra.
Det här visar återigen vilket fantastiskt engagemang vi har inom
föreningen. Att så många är med och hjälper till stärker oss som
klubb, och bidrar till att vår älskade sport synliggörs.

We are Sthlm – ungdomsfestival i Kungsträdgården
I fint sommarväder var vi för fjärde året i rad på plats i Kungsträdgården med slagtunnel och
pitchermaskin. Tillsammans med Söder Softboll, Sundbyberg Heat, Botkyrka Baseball och Los Nicas
genomförde vi än en gång en mycket lyckad aktivitet. Festivalen ”We Are Sthlm” är Europas största
ungdomsfestival och äger rum vecka 33 i Kungsträdgården. Festivalen, som är gratis, var öppen
tisdag till lördag hade totalt flera hundratusen besökare. Vi hade vår aktivitet öppen tisdag till fredag
kl 12-18. Det fungerade mycket bra, och runt 300 barn och ungdomar kom varje dag till vår
slagtunnel för att prova på. Totalt ca 1200 aktiva besökare. Lägger man dessutom till publik och
övrigt folk som passerat och sett vår aktivitet så blir det minst det dubbla!
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Dagarna var indelade i två arbetspass. Alla
klubbar bidrog med bemanning, en mix av
både vuxna och ungdomar från alla klubbar.
Samarbetet på arbetspassen fungerade
mycket fint tack vare allas engagemang och
positiva inställning. Man turades om att
sköta pitchermaskin, hålla ordning på
kön, instruera inne i slagburen, etc. Det
gavs många tillfällen för oss att visa och
berätta om sporten, våra klubbar, var vi
finns, och hur man kan komma i kontakt med
oss. We are Sthlm är en fantastisk festival. Vi är därför
mycket glada att vår förening kunnat vara en del av detta stora
arrangemang, och stolta över att vi har så många medlemmar som är med och gör
detta möjligt.

Idrottsdagens Dag i Hagaparken
Söndagen den 6 september 2015 arrangerades Idrottens Dag i Hagaparken för andra året på initiativ
av Prins Daniel. Stockholm BSK tillsammans med övriga föreningar i Stockholms Baseboll och Softboll
Förbund fanns som vanligt på plats för att visa upp våra sporter.
Tyvärr så hade vi inte vädergudarna med oss denna gång, regnet öste ner i stort sett hela dagen.
Detta gjorde naturligtvis att dagen inte blev riktigt som det var tänkt, men några barn och ungdomar
fick ändå chansen att prova på baseboll och softboll även om det inte var lika många besökare som
det brukar.
Hagadagen är ett evenemang som ändå känns väldigt angeläget att vara med på. Just mångfalden
bland aktiviteterna gör att det finns något för nästan alla. Vår härliga sport står sig väldigt bra och vår
närvaro här och det intresse basebollen drar till sig befäster vår uppfattning att baseboll är en sport
som många tycker är kul. Vår nästa stora utmaning är att på ett ännu bättre sätt lära oss att ta rätt på
det nyväckta intresset efter de fina insatserna vi inom sporten gör varje år.

Höstlovskul i Liljeholmshallen
Ett av målen i verksamhetsplanen var att delta i höstlovskul. Föreningen var för sjätte gången med
och arrangerade evenemanget Höstlovskul i Liljeholmshallen. Denna dag pågick arrangemanget i tre
dagar. Här fick barn och ungdomar prova på allehanda idrotter där baseboll och softboll var en
välbesökt del. Tack vare våra duktiga instruktörer på plats kunde ungdomar prova på att kasta, fånga
och slå i vår slagtunnel. De tre dagarna besöktes av många unga och väldigt nöjda deltagare.
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Lagen
A-seniorer Stockholm Monarchs
Säsongen 2015 kom inledningsvis att drabbas av beskedet att lagets coach Trevor Rooper redan i maj
var tvungen att åka hem till USA under en period. Lyckligtvis kunde Trevor ansluta till laget igen i
samband lagets bortamatcher mot Leksand den 15 augusti.
Trots att seniorlaget under drygt tre månader stått utan ”head coach” kunde laget ändå försvara SMguldet från i fjol. SM-guldet innebar lagets tredje i rad och sjätte på åtta år. Spelartruppen var inför
säsongen en aningen förändrad. Peter Johannessen valde att återvända till sin gamla klubb Mainz i
tyska Bundesliga. Peter kunde ansluta sig till Stockholm BSK igen inför lagets slutspel, då Mainz slagits
ut i Bundesligas slutspel. Daniel Linder valde inför säsongen 2015 att gå över till Leksand och Elvis
Hammarstedt till Rättvik. Lagets tidigare importspelare Alex Keenan, som spelat med seniorerna
säsongerna 2013 och 2014, valde att inte återvända till Stockholm för spel. Ersättare för Alex inför
säsongen 2015 kom att bli Dylan Driscoll.
Laget har haft träningar tre gånger i veckan, varav de allra flesta tillsammans med juniorspelare. Inför
säsongen 2015 hade seniorlaget enats om följande mål:




Att vara ett vinnande lag i utvecklingsprocess.
Att ha en bra tävlingsatmosfär.
Ta sig till slutspel och väl där försvara SM-guldet från föregående säsong.

Även säsongen 2015 kunde laget titulera sig seriesegrare i elitseriens grundserie, med ett resultat av
13 vinster och 5 förluster. I slutspelets semifinal besegrades Sundbyberg med 2-0 i matcher. Och i
SM-finalen besegrades Sölvesborg med 3-0 i matcher. Laget medverkade för andra året i rad i
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Europacupen Qualifier. Men denna gång inte på hemmaplan utan i Antwerpen, Belgien. Laget åkte
till Belgien med en tämligen tunn trupp på endast 12 spelare. Väl i Belgien kunde laget trots det
återvända hem med en tredjeplats i bagaget och ett resultat av 2 vinster och 2 förluster.
Totalt spelade seniorlaget 27 matcher under säsongen. Matcherna fördelades i 20 vinster och 7
förluster.
Coacher/lagledare
Laget coachades under säsongen av Trevor Rooper. Under Trevors frånvaro har lagets spelare själva
hållit i träningar samt uttagning till startande lag i och med match.

Utmärkelser i Elitserien 2015
Matt Merrifield utsågs till både MVP i SM-finalen och bästa slagman i elitserien. Björn Johannessen
kammade hem utmärkelsen för MVP i elitserien. Och Jakob Claesson kunde i år igen titulera sig bästa
pitcher i elitserien.

Landslagsaktiviteter
Landslagsdeltagandet inför 2015 var inte lika stor som föregående år, men tillsammans med Rättvik
hade Stockholm BSK flest representanter i det landslaget som deltog i B-pools EM i Österrike (sex
spelare vardera). Följande spelare togs ut och var med och spelade upp Sveriges seniorlandslag i
Europamästerskapens A-pool inför 2016: Björn Johannessen, Jakob Claesson, Oscar Holmberg,
Magnus Pilegård, Peter Johannessen och Matt Merrifield.

B-Seniorer Bombers
B-laget har varit 26 st spelare varav 21 st spelat i centrala regionserien
Coacher
Stefan Nielsen 2B/DH/C och Andreas Hammarstedt P.
Mål
Att erbjuda bra träning och seriespel på en nivå så att alla spelare i laget oavsett tidigare erfarenhet
ges möjlighet att utvecklas som basebollspelare, detta vilande på klubbens värdegrund där glädje,
trivsel, good sportmanship och sammanhållning står i fokus.
Att fullfölja samtliga 20 matcher i Centrala Regionsserien samt att erbjuda spelare från andra lag i
klubben mer speltid när möjlighet ges.
Träning
En fast träningstid i veckan har genomförts med god uppslutning. Spelare har även använt andra
dagar i vecka för träning med klubbens andra lag och även tränat på egen hand. Det har varit en
mycket god, uppmuntrande och professionell stämning som genomsyrat lagets alla delar. Vi har
fokuserat mycket på grunder samt att försöka bygga ett lag.
Centrala regionserien
Bombers har 2015 spelat 22 matcher med en vinst mer än förra säsongen, sammanlagt 4 vinster och
18 förluster.
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Vi har spelat jämnast matcher mot Botkyrka B, Enskede och City/Kungsängen. Mot Alby, Uppsala och
Los Nicas har vi lyckats bjuda på utmanande motstånd i några innings.
Utmaningar
Det har varit ojämnt antal spelare till våra matcher, vilket gjort det väldigt svårt att planera. Ibland
har vi fått jaga spelare från klubbens andra lag för att få det att gå ihop.
Samtidigt som vi lånat in kadetter/juniorer vid 9 matcher så har 7 av våra nya spelare fått matchtid.
Samarbetet med andra lag har inte fungerat optimalt utan kan utvecklas till det bättre när det gäller
att låna in spelare.
Utveckling
Framför allt så ser vi en tydlig förbättring av speluppfattning och teknik. Vi ser också ett större
självförtroende på position och en trygghet bland spelarna när man skall upp och slå. Spelarna
hjälper varandra på och utanför planen och alla kämpar till matchernas sista brända.
De spelare som tränat mest har även utvecklats mest, det gäller även de nya spelarna som tillkommit
sent på säsongen. De flesta av dessa har aldrig tidigare spelat baseboll.
Avslutningsvis
Vi är väldigt stolta över Bombers. Laget där pappor och söner kan spela tillsammans. Laget som
samlar spelare från helt olika bakgrund och förutsättningar i åldrar från 19-57, där alla går ”all in” for
the love of the game.
Som coacher ser vi att vi måste bli tydligare med våra förväntningar på spelarna i laget. Alla skall veta
vad som gäller om man vill spela med Bombers i Centrala regionsserien.

Juniorlaget
Juniorlaget 2015 har bestått av 10 egna juniorer och kompletterats med främst sistaårskadetter.
Coacher/lagledare
Ante Carlstedt och Jonas Holmberg har lett laget på alla matcher, laget har tränat tillsammans med
seniorerna.
Målsättningen för året
Vårt mål var även detta år att vinna Juniorserien och ta JSM-guld. Vi visste att det skulle bli tuffare att
klara av än på många år då stora delar av Akademin hade gått över till Rättviks juniorlag och därför
hade de ett både äldre och mera meriterat lag än vårt unga lag. Även Sundbyberg hade fått ihop ett
starkt lag tack vare de generösa åldersdispenserna för 20- och 21-åringar.
Vi förlorade också grundseriematcherna mot Rättvik, dock med en enda poäng i båda matcherna,
och det var bland de roligaste och bästa matcherna för oss på länge. Även Sundbyberg slog oss i två
av fyra matcher, annars vann vi allting. Vi kom tvåa i grundserien med åtta vinster och fyra förluster i
en serie som utökats för året till sex lag.
JSM spelades i två semifinaler där vi först fick ta oss an arrangören Sundbyberg och vi lyckades vinna
den matchen med 9-6 efter bra pitching av Max Hill och Linus Holmberg och tillräckligt med hits men
framförallt walks mot delvis skakig pitching i Sundbyberg.
I finalen mot favoriterna Rättvik, som slagit Leksand med 18-0 i sin semifinal, ställdes vi mot "vår
egen" Elvis Hammarstedt på kullen. Han pitchade en fantastisk match och vi kunde inte göra mycket,
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vi hade faktiskt bara en enda hit som typiskt nog slogs av en inhoppande kadett, Charlie Morgård.
Men vi hade också en hjälte på vår kulle i Zacharias Lönnqvist som höll Rättvik konfunderade och
osäkra länge, tills Elvis får iväg en 2-poängs homerun över leftfield-planket.
3-0 förlorade vi med men jag tror att det var ganska få sura miner när vi gjorde en så fin insats mot
väldigt bra och erfaret motstånd. Ett silver var vi väldigt nöjda med och det var verkligen nyttigt för
alla unga juniorer och alla kadetter att få mäta sig mot denna snabba och säkra pitching.
Vi har satsat på att fortsätta utveckla laget fysiskt och att fokusera på quality atbats offensivt och first
pitch strikes defensivt. Vi har yngsta laget med råge men vinner ändå mycket under säsongen vilket
visar att vi gör mycket rätt i Stockholm BSK.
Vi hade kunnat vara bättre på att skifta positioner, men det är svårt att kombinera med de kadetter
som är med ibland och då bara får spela på outfield.
Träningar
Vi har delar av laget tränandes uppe i Leksand under skolterminerna och de som är kvar i stan fyller
på seniorernas träning, för vi är inte så många så vi kan göra anspråk på en egen träningstid.
Under vintern tränar vi dock fysik en dag i veckan för oss själva.
Pitcher/catcher träningen på tisdagar leds av oss och detta kommer vi att utveckla ytterligare under
kommande vinter, kanske t.o.m. i den nya slaghallen.
Vi har haft väldigt bra utveckling på alla men framförallt de yngsta två årgångarna som verkligen tagit
för sig på för dem en ny högre nivå. Calle, Linus och Max har börjat på basebollgymnasiet under
hösten.
Deltagande i matcher och cuper
Juniorlaget har deltagit i Juniorserien som gav oss 12 matcher. Till detta kommer 2 matcher i JSM,
sammanlagt 14 matcher. Naturligtvis är 14 matcher alldeles för lite, särskilt för de som inte har ett
landslag eller seniorlag att spela i. B-laget har här kunnat ge lite extra vilket vi tycker är bra.
Övriga aktiviteter
Juniorlaget har agerat funktionärer under Näcken Cup, främst domare men även andra sysslor.
Vi har haft eget spelarmöte i klubbhuset där vi lade upp säsongen, målen, policies, taktik mm
tillsammans med hela laget. Coachmöten har varit lite mer frekvent i år. Vi har också en hel del
juniorer engagerade i hallbygget.
Landslagsaktiviteter
Våra juniorer dominerar inte Juniorlandslaget på samma sätt som föregående år. Fyra spelare (Arvid,
Linus, Max och Calle) i 18-mannatruppen är Stockholmare och de deltog mycket flitigt i
startuppställningarna och det är vi naturligtvis ändå stolta över. I år var det stora målet JEM i Ostrava
i Tjeckien. Sverige slutar nia efter två segrar och fyra förluster.
Och en junior (Linus) deltog t.o.m. i Seniorlandslagets EM-Qualifier i Wien i juli.
Utmärkelser och rekord
MVP = Linus Holmberg
MIP = Zacke Lönnqvist
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Ungdomsverksamheten 2015
Vår ungdomsverksamhet har under 2015 haft ännu en fantastisk säsong. Klubben har ett härligt gäng
ungdomar. Vi har haft nöjet att under året få följa våra ungdomars positiva utveckling. Både vad
gäller lagspelet och den individuella utvecklingen. Flera nya spelare har tillkommit under året, både
till U 15 (kadetter) och U 12 (B-ungdom).
Nyckeln till framgång är våra engagerade och kompetenta coacher och ledare. På alla matcher och
vid alla träningstillfällen jobbar de ständigt med att utveckla ungdomarnas kunskaper och färdigheter
i baseboll, såväl fysiskt som mentalt. De månar också om att skapa trygghet och god kamratanda i
laget. Alla blir sedda, alla får spela, alla får vara med och alla kan! Ungdomarna har bjudit på många
spännande och roliga basebollmatcher
Lagledarna för U 12 och U 15, har som vanligt gjort ett fantastiskt arbete. De har sett till att lagen
blivit anmälda till cuper, ordnat med transporter till och från, bokat kost och logi, varit en kanal
mellan arrangör och det enskilda laget, samt hållit i föräldrakontakten. Tack vare lagledarna har
coacherna kunnat fokusera på det de ska, d v s träna och utveckla våra ungdomar i baseboll.
En del i att utveckla ungdomarnas kunskaper och färdigheter i baseboll har, förutom matchtillfällen
och ordinarie träningstillfällen varje vecka, varit att vi med hjälp av Dylan Driscoll och våra
feriearbetare Arvid, Victor och Calle genomfört sommarbaseboll 3 gånger per vecka under i stort sett
hela sommarlovet

Målet att skapa förutsättningar för ungdomslagen att delta i seriespel och i så många
ungdomsturneringar som möjligt, samt behålla samma antal matchtillfällen som under 2014 har vi
uppnått. Antalet matcher har under 2015 varit fler än någonsin. Våra U 12 och U 15 lag deltog som
planerat i 08-serien och i de Cuper som de anmält sig till. Vårt U 15 lag gick till SM slutspel och väl där
så kammade de hem SM guldet!
Då vi är en ideell förening är vi beroende av att så många som möjligt är med och hjälper till. Därför
är det glädjande att vi under året kunnat se ett fortsatt intresse och engagemang från föräldrarna.
Det har bland annat varit att skjutsa spelare till och från bortamatcher, stå i kiosken, hjälpt till på
planfixardagarna, utfört allehanda uppdrag inför och under Näcken Cup, samt stå på läktaren och
heja på våra duktiga ungdomslag. Tack vare dessa värdefulla insatser har vi idag en stabil
ungdomsverksamhet som vi är mycket stolta över!

Näcken Cup 2015
Den årliga ungdomsturneringen, den tolfte i ordningen, gick av stapeln helgen 8-9 augusti.
Båda dagarna berikades med klarblå himmel och behagliga temperaturer.
Deltagande föreningar detta år var följande:
Rättvik, Sundsvall, Sundbyberg, Alby, Gävle, Karlskoga, Skövde, Stockholm, City/Kungsängen och
Nyköping. Totalt 16 lag och totalt 34 matcher.
I U15 turneringen spelade Karlskoga och Skövde tillsammans för att kunna få till ett lag och ha sina
äldre ungdomar med under helgen.
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Eftersom så många lag var anmälda behövdes två extra planer sättas upp på det intilliggande
fotbollsfältet. En plan för U12 och en plan för U15 kritades dagen innan av ansvariga för fältet. Trots
att en fotbollsplan inte är optimal för basebollspel tror vi att ungdomarna ändå gärna spelar där för
att få spela så många matcher som möjligt. Alla lag fick nu spela minst 4 matcher.
Turneringen kom igång planenligt och fortsatte med mycket fin baseboll. I år var det även premiär för
U12-pitchning vilket under året har visats sig fungerat med gott resultat.
Segrande lag för U12 blev Sundbyberg och Stockholm BSK tog hem segerpokalen för U15.
Fyra matcher som genomförs parallellt under två dagar gör att det krävs många
domare/funktionärer. Men, vi fick till minst en domare och en protokollförare/speaker till alla
matcher. Det stora deltagarantalet och åskådare satte stor press på kiosk/grill men klarades av galant
både vad det gäller tillagandet av pastasallader och en febril aktivitet vid grillen. Alla bör ha fått sig
något till livs.
Bland övriga kringaktiviteter fanns second-hand försäljning av basebollkläder och utrustning,
lotteriförsäljning, möjlighet att slå i slagtunneln och en fotoutställning med fina basebollmotiv.
Vi ser nu fram emot en lika trevlig Näcken Cup 2016.

Skarpnäcks sportcamp
Den 22-25 juni var Stockholm BSK med
som arrangerande förening vid
Skarpnäck Sportscamp. Stockholm BSK
bidrog med 5 instruktörer. Med Jakob C
och Dylan samt våra feriearbetande
killar Calle, Arvid och Victor på plats
fungerade det hela finfint.
Campen vände sig till barn och
ungdomar i åldern 8-12 år, tjej eller kille
spelade ingen roll. Tillsammans med
Dans, Brottning, Gymnastik, Fotboll och
Basket var Baseboll och softboll en av
idrotterna. Campen pågick måndag - torsdag, klockan 09:00 – 15:30. Alla deltagare fick lunch och
mellanmål samt tröja och vattenflaska.
Varje barn hade valt en av de fem idrotterna som sin huvudidrott. Varje förmiddag mellan 9-11.30
fick man hålla på med just sin favoritidrott. Utöver den valda huvudidrotten fick man också prova på
de andra idrotterna som finns med på programmet. Totalt provade man fem olika idrotter under de
fyra dagarna.
Sportscamp arrangerades i samarbete mellan föreningar, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och
Idrottsförvaltningen.

Feriearbetare
Tack vare ett samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning hade Stockholm BSK för första gången
under sommaren 3 feriearbetande ungdomar anställda under 3 veckor. Calle, Arvid och Victor
arbetade för klubben och hade lite olika uppdrag under sommaren, vilket underlättade en stor del av
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bemanningsarbetet vid olika arrangemang. De var instruktörer på Skarpnäcks sportcamp,
sommarbasebollen och We are Sthlm. Som helhet fungerade det utmärkt och killarna gjorde ett gott
och bra arbete. Vi hoppas så klart att vi även nästa år kan få möjligheten att ha feriearbetare anställd
inom klubben.

U-15/Kadetter
Kadettverksamheten (ungdomar födda 2000 – 2002) har under verksamhetsåret fortsatt mot målet,
att spela ihop ett nytt framtida lag genom bra träningar och många välspelade matcher.
2015 spelade vi totalt 30 tävlingsmatcher, rekord för Kadetterna. Sedan tillkommer tre stycken
träningsmatcher. En match mot kadetterna i City/Kungsängen och matcher mot Stockholms B-lag och
Enskede, där de flesta spelare är äldre än kadetterna. Våra kadetter gjorde bra ifrån sig i de
matcherna också.
Vi startade säsongen med 16 spelare och avslutade den med 20 spelare. Det har även varit några
U12-spelare och spelat med i några matcher.
Under vintersäsongen har träningar bedrivits tre gånger i veckan, två löpträningar utomhus och en
träning inomhus i Bagarmossens skola. Träningarna under vinterhalvåret var välbesökta, både
utomhus och inomhus. Efter träningarna på tisdagarna och torsdagarna har det varit samkväm med
thé och choklad i klubbhuset, vilket har varit väldigt uppskattat och en viktig del av gemenskapen i
laget. På sista utomhusträningen innan juluppehållet var det traditionsenligt julklappstärningsspel,
vilket är mycket uppskattat.
Vi har deltagit i följande cuper under 2015
 Bats Winter Classic 2015, 14 februari, Karlskoga
 Macron Cup, 31 maj, Nyköping
 Mosquito Cup, 27-28 juni, Sundsvall
 Näcken Cup, 8-9 augusti, Skarpnäck
 Bocken Cup, 29-30 augusti, Gävle
08-serien
Kadetterna deltog I 08-serien som
arrangerades av Stockholms Baseboll och
Softboll Förbund.
Deltagande lag i serien var Stockholm,
City/Kungsängen, Sundbyberg, Nyköping,
Alby och Uppsala. Totalt spelade
Stockholm 10 matcher och vann samtliga.
USM
Semi: Stockholm – Karlskoga 17 – 3
Final: Stockholm – Sundsvall 11 -1
Samtliga spelare har under säsongen utvecklats på ett positivt sätt. Mottot att det är ute på plan man
bli bättre som basebollspelare och inte i spelarbåset har varit levande under säsongen. Samtliga
spelare som kommer till matcher får spela.
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Det som varit positivt även detta år är att vi fått spela
mycket matcher. Innan USM-finalen hade vi spelat 28
matcher, samtliga vinster, vilket är den bästa säsong vi
hittills gjort.
Verksamheten har under sommaren bedrivits med hjälp
av Dylan Driscoll och andra ledare från klubben, där man
ser att de ungdomar som deltagit utvecklats på ett
positivt sätt.

Elitverksamhet.
Några spelare har under säsongen också spelat i
Stockholms juniorlag.
2015 var det inga matcher för Kadettlandslaget. Istället
hölls ett breddträningsläger för Kadetter tillsammans med
Juniorlandslaget i Skövde 6 – 10 juli. Deltagare från
Stockholm var; Sebastian Kral, Elias Espling, Lucas Lindh,
Leo Jonsson, Alex Dannerbauer, Lukas Berkesten, Isak Wennerström och Charlie Morgård. Coacher
på lägret var Robert Claesson, Dylan Driscoll, Jakob Claesson, Björn Johannesen och Oscar Carlstedt.
Administrativ ledare var Jonas Holmberg
Huvudsakliga ledare för Kadettverksamheten under 2015 har varit Robert Claesson, Daniel Yergler
och Lennart Vinghed. På ledarsidan så har vi också under säsongen varit behjälpliga av Dylan Driscoll
och Trevor Rooper. Det har även varit ett stort engagemang från föräldrar som ställt upp med att
hjälpa till runt laget, allt ifrån att stå i kiosken till att se till att laget kommit till och ifrån matcher och
turneringar. Och framförallt hejat på oss.

U-12/B-ungdom
Under säsongen 2015 har Stockholm BSK spelat i 08-serien mot Sundbyberg, Alby, Söder Softboll och
Nyköping. Varierande segrar och förluster.
Vi har även deltagit i nedanstående cuper under 2015.
•
Macron Cup i Nyköping
•
Näcken cup på Skarpnäck
•
Bocken Cup i Gävle
Totalt under året har vi spelat ca 30 matcher.
Laget
Truppen har under året varierat men hela tiden haft ca 12 aktiva spelare. Det glädjande är att det
fortsätter att strömma till nya spelare i samma takt som föregående år.
Coacher/Ledare
Dave Hill, Anders Lindh och Camran Hanson har coachat och tränat laget.
Anders Lindh har även varit lagledare.
Därutöver har flera föräldrar hjälpt till på både träningar och matcher där behov har funnits.
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Utveckling
Vi har fortsatt på vår inslagna linje med
att grunderna för att spela och träna
med Stockholm BSK ska vara glädje och
kamratanda. I vår träning har vi fokuserat
på grunderna i tekniska färdigheter med
nivåanpassning för varje individ. Vi har
tränat på motorik, spelförståelse samt
hela tiden uppmuntrat varje spelare att
bli en lagspelare med förståelse för varje
spelares roll i ett lag.
Utöver detta har vi 2015 börjat med
pitching även för U12 vilket har varit en
ny utmaning men alla spelare har varit
positiva till detta. 5 spelare blev stadiga pitchers och 3-4 till prövade på denna roll. Även catchern fick
på detta vis ett större jobb att göra vilket även detta sågs som positivt från spelarna.

Medlemsavgift 2017
Styrelsen föreslår följande oförändrade medlemsavgifter:
•

100 kronor per person.

Max belopp för en familj, skriven på samma adress, är 300 kronor, då blir samtliga i familjen
medlemmar i föreningen.
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Ekonomi
För säsongen 2015 var det budgeterat med ett nollresultat, vilket vi inte riktigt klarade av att hålla,
utan gjorde ett resultat på + 8 738 kr. Förutom det resultatet har vi även börjat arbetet med att spara
in pengar för att köpa en ny on field batting cage, där vi under året samlat in 27 236 kr, som inte finns
med i resultatet. Vi beräknar att ett sådant inköp går på cirka 50 000 kr.
Då det är svårt att särskilja vad som är kläder, kepsar och annan försäljning i kiosken, är det mesta
bara bokfört som försäljning kiosk, så i de dryga 118 000 kr som ligger på försäljning kiosk, ingår det
även kläder. Den försäljningen innefattar även Näcken Cup och företagskvällar.
Föreningen har fortfarande en fordran på en tidigare hyresgäst av föreningens lägenhet, som inte
betalat tre hyror, personen har under början på 2015 flyttat ut ur lägenheten, men fordran kvarstår
dock.
Föreningen har förskottsbetalat till firman som hjälpt oss med projektering av slagtunneln, där vi
kvittar kostnader de har mot vårt förskott. Pengarna som är kvar när slagtunneln är slutbesiktigad,
återbetalas till klubben.
Under verksamhetsåret har föreningen erhållit bidrag av olika slag. LOK-Stöd, både statligt och
kommunalt för vår ungdomsverksamhet, kommunalt utbildningsbidrag och medel från Idrottslyftet.
Bidragen utgör knappt 29% av föreningens intäkter.

Idrottslyftet
LOK-Stöd, statligt
LOK-Stöd, kommunalt
Bidrag, Kommunalt
Totalt

89 500
45 238
20 741
12 500
167 979

Resultatrapport

Centralt
Klubbhus
Lägenhet
Basebollplan
Kiosk
Seniorer
B-senior
Coach
Juniorer
Kadetter
B-ungdom
Näcken Cup
FöretagsSoftboll
Totalt

Intäkter
208 086,10
0,00
42 108,00
12 500,00
138 612,00
56 400,00
31 300,00
0,00
19 800,00
26 500,00
21 100,00
15 000,00
9 000,00
580 406,10

Kostnader
186 633,22
12 856,00
42 192,00
1 703,50
47 873,50
99 501,50
18 400,00
97 060,00
25 285,00
23 769,00
2 100,00
14 294,00
0,00
571 667,72

Detaljerad resultatrapport presenteras vid Årsmötet.
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Resultat
21 452,88
-12 856,00
-84,00
10 796,50
90 738,50
-43 101,50
12 900,00
-97 060,00
-5 485,00
2 731,00
19 000,00
706,00
9 000,00
8 738,38

Balansräkning

I posten ”Övr upplupna kostn och förutbetalda intäkter” finns pengar som är bokförda under 2015,
men pengarna kommer att utbetalas först under 2016. Det handlar om bidrag för skötsel av plan och
sent inkomna fakturor.

Budget för 2016
Budget presenteras på årsmötet.
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