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Ordförande har ordet 
Så är året och säsongen 2022 slut. Äntligen en normal säsong utan restriktioner då vi 
kunnat genomföra det mesta som vi tänkt oss. 
Som vanligt var det extra roligt att kunna genomföra vår fina ungdomsturnering, Näcken 
Cup, i augusti. Denna gång hade vi 14 deltagande lag och två härliga dagar på Skarpnäck.  
 
Vår fina ungdomsverksamhet har kunnat hålla i gång träningen hela året. Ett gott 
kamratskap mellan spelarna, trygghet och trivsel, är viktiga grundstenar i verksamheten. 
Barnen/ungdomarna har detta år kunnat delta i cuper runt om i Sverige och det har bjudits 
på många roliga och spännande matcher. Ni är riktiga kämpar, utvecklas och har roligt 
tillsammans, ni är helt enkelt grymma allihop.  
 
U15 laget, gjorde en toppinsats även detta år i Ungdomsmästerskapen. Efter fina vinster i 
kvalspelet var laget kvalificerat för slutspel i Ungdomsmästerskapen. Till allas stora 
glädje vann laget semifinalen mot Leksand och var återigen i final. Karlskoga stod för 
motståndet i finalen och denna gång blev det en finfin silvermedalj! Stort Grattis alla 
spelare och ledare!  
 
U12 laget som fått en hel del nya spelare har deltagit i ett antal cuper. Med målet att 
främja bra laganda och kamratskap, vikten av att peppa och heja på varandra har laget haft 
ett kul och givande år. Ni är fantastiska och kämpar och utvecklas hela tiden. 
 
U9 verksamheten har pågått hela säsongen, och det har varit många barn på träningarna, 
vilket är väldigt roligt. Här blandas lek med basebollövningar och nästa år blir i stort sett 
alla U12 spelare. Det är så roligt att se er utvecklas, ni är toppen, det ska bli kul att se er 
fortsätta i U12 laget.  
 
Många av ungdomsspelarna har dessutom deltagit i föreningens egen sommarcamp och 
sommarbaseboll, som trots allt kunnat genomföras tack vare Levi, David och våra 
feriearbetare. Vårt mål är att fortsätta växa som förening och att det ska bli fler som vill 
spela baseboll. 
 
För senior- och juniorlag blev det för första gången sedan 2019 en vanlig säsong med start 
på valborgsmässoafton och avslut i september. 
 
Tack till spelare, coacher och ledare i Monarchs som spelat elitserien hela säsongen. Laget 
gick denna säsong till slutspel och fick i semifinalen möta Rättvik. Tyvärr blev det förlust 
i semifinalen och därmed blev det ingen final. Men säsongen genomfördes på ett 
förtjänstfullt och bra sätt och det känns att laget är på gång, så det ska bli spännande att se 
hur säsongen 2023 avlöper. 
 
Juniorerna spelade som vanligt i juniorserien, som var uppdelad i två grupper, södra och 
norra. Juniorerna kom på andra plats i södra gruppen och var därmed återigen klara för 
Junior SM slutspel, vilket laget varit i stort sett vartenda år på 2000-talet. Efter en 
kämpainsats i semifinalen blev det dock förlust mot Rättvik, och match om tredje plats 
väntade. Där mötte laget Leksand och avgick med vinst och vann ett finfint SM brons! 
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Grattis! Ni är ett gäng härliga ungdomar som alltid är trevliga och väldigt hjälpsamma och 
ni är fina förebilder för våra yngre medlemmar och spelare. 
Våra B-seniorer, Stockholm Bombers fick även de äntligen en normal säsong. Det 
viktigaste för Bombers är och har alltid varit att vara det lag som har roligast både på och vid 
sidan av planen samtidigt som man utvecklas som basebollspelare, både individuellt och som 
lag. Bra jobbat under säsongen, både spelare och ledare, även om resultaten i matcherna 
inte motsvarade era förväntningar.  
 
Tack vare fantastiskt duktiga och engagerade coacher och ledare på alla nivåer har vi en 
relativt stabil verksamhet som hela tiden utvecklas positivt. Utan våra enastående coacher 
och ledare skulle Stockholm baseboll inte kunna fungera. Vi har också engagerade 
medlemmar, föräldrar och andra som hjälper till runt lagen, vilket är väldigt betydelsefullt 
för att vi ska kunna ha en bra verksamhet. 
 
Jag vill här också passa på och tacka våra samarbetspartners, sponsorer och resten av 
styrelsen, alla ledare och coacher, spelare, funktionärer, föräldrar, publik och andra som 
hjälpt till runt lagen. Jag är ett stolt Stockholms fan, och hoppas att vi ska få ett fint år 
2023 så att vi kan fortsätta utveckla verksamheten vidare. Stockholm baseboll kommer 
alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta!  
Yvonne Claesson 
Ordförande  
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Verksamhetsberättelse 

Styrelsen 
Den av årsmötet 2022 valda styrelsen för Stockholm Baseboll och Softboll Klubb (SBSK) 
har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:  
Yvonne Claesson   Ordförande   Vald till och med Årsmötet 2023  
Thomas Claesson   Kassör    Vald till och med Årsmötet 2023 
Cecilia Lindh    Sekreterare   Vald till och med Årsmötet 2023 
Anne-Lee Lindgren  Ledamot    Vald till och med Årsmötet 2024  
Karin Lindqvist  Ledamot   Vald till och med Årsmötet 2023 
Thomas Lundin   Ledamot    Vald till och med Årsmötet 2024 
Anton Karjalainen  Ledamot   Vald till och med Årsmötet 2024 
Styrelsen har valt att adjungera Jakob Claesson under 2022.  
 
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten, mestadels via Teams. 
Styrelsen har varit representerad på Svenska Baseboll och Softboll Förbundets (SBSF) 
årsmöten och vid Stockholms Baseboll och Softboll Förbunds årsmöte. Styrelsen har 
under året fortsatt medbrukaravtalet kring planen med Stockholm Stad. Det innebär att 
föreningen är ansvarig för skötseln av planen. Kommunen ansvarar för gräsklippningen.  
 
Vi har genomfört tre arbetsdagar/utbildningsdagar för styrelsen samt alla ledare och 
coacher. Vi har även startat upp ett utvecklingsprogram för alla ledare, som fortsätter in i 
2023, och som leds av Magnus Pilegård.  
 
Föreningen har under verksamhetsåret haft 175 (184) betalande medlemmar och 111 (117) 
licensierade spelare. Årets mål var att behålla antalet medlemmar vilket vi nästan klarade. 
 

Utvecklingsarbete 
Säsongen 2022 var äntligen fri från restriktioner och kunde genomföras som vanligt. 
De nya ledare och coacher som engagerade sig i slutet av 2021 har etablerat sig fullt ut, 
vilket är väldigt roligt. Föreningen är dock fortfarande väldigt sårbar när det gäller vissa 
funktioner och vi behöver gemensamt hitta fler lösningar som håller över tid. Under året 
har vi utvecklat och implementerat en ledarförsörjningsplan och startat upp ett 
utvecklingsprogram för redan befintlig ledare i Stockholm baseboll samt för unga 
spelare/ledare inför en möjlig ledarposition i föreningen i nutid och/eller i framtiden.  
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Utvecklingsprogrammet leds av Magnus Pilegård som är en välkänd profil i föreningen.  
Magnus är tidigare elitspelare i Stockholm 
baseboll och har tävlat i baseboll på hög 
nivå under större delen av sitt liv. Han har 
tagit sju SM guld och spelat 200 
landskamper för Sverige. Han har även i 
Australien och USA.  
Programmet innehåller tre träffar, varav två 
har genomförts under 2022, den tredje 
träffen genomförs 2023. Alla har visat stort 
engagemang och träffarna har varit väldigt 
bra och uppskattade.   
 
 
 
Teman på respektive träff har varit 
Träff 1 

Individanpassad träning och rörlighetsförståelse. Gruppdynamik och pedagogik. Hur visar 
man teknik etc. Till exempel, deltagarna fick testa olika sätt att lära ut som tränare, och 
olika sätt hur en spelare tar till sig instruktioner.  

  
Träff 2 
Utvärdering. Vad gjorde vi bra och vad kan vi göra bättre för att utveckla oss som ledare 
och för att utveckla våra spelare vidare. Hur tränar man barn. Fadderverksamhet. Hur 
bygger vi bryggor mellan åldersgrupper? Hur motiverar vi spelare i olika åldrar? 
Förutom utvecklingsprogrammet har styrelsen, ledare och coacher genomfört två 
arbetsdagar, där vi utvärderat verksamheten och diskuterat vilka frågor vi måste arbeta 
vidare med.  
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Under vårens utvecklingsdag var det dags att återigen vaccinera 
föreningen mot doping. Vi diskuterade dopingfrågor och gjorde 
kunskapstest.  
Nu är föreningen vaccinerad fram tom 2024. Vi utsåg Petter 
Diurlin till antidopingansvarig inom klubben.  
 

 
              
Exempel på andra frågor som behandlats är hur vi kan förbättra kommunikationen 
ytterligare, utbildning, marknadsföring, ledarförsörjningsstrategi, mentorprogram mm.  
Föreningen har fortfarande en tillväxt, både på ungdomssidan och på vuxensidan, vilket 
gör att vi på olika sätt måste arbeta för att alla ska bli en del av föreningen.  
En av de absolut viktigaste frågorna är såklart ledarförsörjningen och hur alla kan få 
möjlighet till träning och matchtillfällen. Vi behöver engagera fler och vi behöver framför 
allt lagledare till ungdomslagen. Då är det viktigt att vi som är ledare och coacher i 
föreningen arbetar fram strategier, planerar gemensamt och för en ständig dialog kring hur 
vi på bästa sätt utvecklar föreningens verksamhet vidare, både på och utanför planen.  
 

Verksamhetsidé 
Stockholm Baseboll och Softboll Klubb är en familjär förening med elitambitioner. Vi 
erbjuder breddverksamhet i baseboll till barn och ungdomar, såväl pojkar som flickor, i 
åldern 5 – 19 år samt för herrar /damer från och med 20 års ålder. Vi har elitförberedande 
verksamhet för såväl pojkar som flickor i åldern 13–15 år samt elitverksamhet inom 
baseboll 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 förening inom vårt 
förbund, såväl på som utanför spelplanen." 

Värdegrund 
Glädje och Gemenskap 

Stockholms Baseboll och Softboll Klubb vill bedriva och utveckla en verksamhet så att vi 
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 
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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. 
 

Arenan och övriga faciliteter 
Planen 
Vi hade två trevliga städdagar i år vilket funkade bra nu när alla restriktioner tagits bort. 
Tyvärr så lyckades vi inte få nytt rött grus innan vårstädningen utan vi har fått sprida ut 
vartefter. Detta får vi hoppas att vi slipper nästa år då det märktes på slutet av säsongen att 
det saknades grus på infield.  Vi har haft möte med idrottsförvaltningen om framtiden och 

utvecklingen av vår plan med bl.a. våra önskemål om att 
sätta staket vid 1:a bas bullpen. I november vid vinterns 
första snöoväder rasade tyvärr slagburen utomhus ihop. 
Förhoppningsvis kommer den kunna bli lagad tidigt i vår så 
den går att nyttja kommande säsong.  
Speakerbåset har fått viss del av panelen bytt och målad för 
att få bort de trasiga blindfönster som varit där. Låsen till 
jalusi har blivit bytta nu i höst,  
 
 
Slaghallen 
 
Träningsytorna i hallen används flitigt båda av våra egna lag 
och medlemmar, men även av de hyresgäster vi har. Fortsatt 
uthyrning till NIU, Enskede Baseboll och Söder Softboll 

med bra extra intäkter för underhåll av hallen. Fläkten började låta illa och har fått en ny 
fläkt och nya lager i den andra och nu är den tyst igen.  
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Kiosken och klubbhuset 
Klubbhuset/kiosken har som vanligt städats och fixats i ordning inför säsongen och inför 
vintern. 

Vi har i stort sett haft öppet vid alla Monarchs- och juniormatcher, samt fixat sallad till 
spelarna, både till hemmalaget och till bortalaget.  Det har varit några nya ”själar” som har 
erbjudit sig att bemanna kiosken, vilket varit jättekul. 
 

Lägenheten 
Klubben hyr en liten lägenhet i Bagarmossen sedan några år, som medlemmar har 

möjlighet att hyra. Under hösten har den målats om och 
rustats upp och fått ett rejält lyft. Stort tack till Jenny Eklöf, 
Thomas Lundin, Vidar Lundin och Anton Karjalainen som 
fixat detta på ett fantastiskt sätt.  
 
 

 

Utmärkelser 
Ante Carlstedt, Thomas Claesson och 
Robert Claesson fick under året ta 
emot Svenska baseboll, softboll och 
Lacrosse förbundets förtjänsttecken i 
guld, för sitt engagemang som ledare, 
arbete inom utskott och styrelser under 

många år. Stort tack för all tid ni lagt och lägger ner för att utveckla våra sporter. 
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Årsfest 
Under året kunde vi äntligen, efter flera års 
uppehåll, ha en årsfest. Den gick av stapeln i 
november i Bagarmossens Folkets hus, där det 
serverades en cajun-buffé till självkostnadspris. Det 
var ca 60 personer i alla åldrar som var med. 
Festgeneral var Trine Hill som fixade det mesta runt 
festen.  
Under kvällen delades det ut priser till Most 
Valuable Player (MVP) och Most Improved Player 
(MIP) bland seniorer och juniorer. I år delades det 
ut priser till 2020, 2021 och 2022 års pristagare, så 
det blev många priser. De ungdomsspelare som var 

med på festen fick också vars ett litet pris. 
 

Media och marknadsföring 
Med höga ambitioner precis som året innan, hoppades vi att det skulle bringa nya 
möjligheter till olika typer av marknadsföring, då mediaplanen som hade tagits fram inför 
säsongen 2020 och 2021 fortfarande var aktuell. 
Efterdyningar av pandemin, bitvis dåligt väder samt hög arbetsbelastning satte stopp för 
en hel del av planerna då det inte gick att genomföra önskvärda aktiviteter. 
Inför säsongen 2023 ska material till streaming vara inköpt och uppsatt så att det kan 
användas live vid hemmamatcher. 
Under året har flera medlemsbrev skickats ut via mail, och mycket information har gått ut 
via klubbens Facebookgrupper. 

Sponsorer och samarbetspartners 
Under året hade föreningen flera olika sponsorer och samarbetspartners. De har stöttat och 
hjälpt oss på olika sätt, vilket har gynnat hela föreningens verksamhet. Vi tackar 
ödmjukast för det stöd vi fått och hoppas vi kan fortsätta utveckla och ha kvar vårt 
samarbete framöver. 
Stort tack till: 
ICA Skarpnäck, MZ Plåt AB, North Side Sport, Circle K Bandhagen, Swedish Birch Bats, 
Safekid, Piliz Webb och grafisk form. 
 

Företagsevent 
På företagsevent spelar företag eller andra grupper Softboll/Beeball/Wiffleball med hjälp 
av klubbens spelare och coacher som både informerar om sporten och reglerna och sedan 
hjälper till när det är spel. I en paus eller som avslutning serverar vi mat om så önskas.  
Under 2022 arrangerade vi två företagsevent. En möhippa i maj där det spelades slowpitch 
softboll under ett par timmar, där alla deltagare hade kul och var nöjda med aktiviteten. 
I slutet av augusti arrangerade klubben ett större event med företaget Infinera med ca 70 
deltagare. Under vägledning av U15 laget och senior/junior lagen spelades 
Wiffleball/BeeBall på 5 planer. Sedan grillades hamburgare till alla som avslut. En trevlig och 
lyckad kväll med nöjda deltagare.  
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Opening Day 
Opening Day på Skarpnäck gick av stapeln den 30 april och efter att lagen ställt upp längs 
baslinjerna, sjöng operasångaren Johan Schinkler, den svenska nationalsången och 
därefter talade Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson och kastade den 
ceremoniella första pitchen.  
Stockholm Monarchs mötte därefter Leksand Lumberjacks i två matcher, som slutade med 
en vinst och en förlust. 

     
  

Föreningens Homerun Derby 
  
Lördagen den 11 juni så gick föreningens årliga 
Homerun Derby av stapeln och det blev ett mycket 
lyckat sådant. 
Föreningen har under många år arrangerat ett 
Homerun Derby där klubben gör ett försök till att 
dra in pengar via personlig sponsring samtidigt som 
det är en kul aktivitet för stora som små. Då vi inte 

kunnat genomföra aktiviteten under två år pga pandemin så var det riktigt roligt att vi 
äntligen kunde starta upp detta igen. 
Upplägget för året var precis som tidigare år att man blandade spelare av olika åldrar dvs 
allt från U9 spelare till seniorer, som sedan delades in i lag och sen tävlade även lagen mot 
varandra. 
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Alla som slog fick 10 svingar var och sedan räknades 
det längsta slaget för var och en. De två lag som 
sammanlagt slagit längst fick ytterligare 2 svingar var 
och på det sättet fick vi fram ett vinnande lag. 
Tre spelare slog Homerun, Magnus Pilegård, Levi Moon 
och Jakob Claesson. 
Grillen var tänd och det grillades hamburgare och korv. 
Detta år går våra insamlade pengar till utrustning för att 
kunna streama våra matcher från Skarpnäck. Totalt 

lyckades klubben dra in lite över 19 000 kr på evenemanget. Fantastiskt! 
Stockholm Baseboll & Softboll Klubb vill här passa på att ödmjukast tacka alla de som 
deltog, alla fantastiska sponsorer och alla som var med och gjorde detta till ett trevligt 
evenemang och en trevlig lördag! 
 
 
Finnkampen 

 
Lördagen den 1 oktober så arrangerades 
Finnkampen i baseboll och softboll på 
Skarpnäck. 
Förra året var det Finland som stod värd för 
mötet, och 2022 arrangerades mötet i Sverige.  
Nytt för i år är även att softboll har tillkommit 
som sport.   

 
Stockholm Baseboll och Söder softboll stod som värdar för arrangemanget tillsammans 
med Svenska Baseboll, Softboll och Lacrosseförbundet.  
Herrarna spelade en basebollmatch, och damerna spelade två softbollmatcher.  
 

 

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. Kenji Rabson och Robert Claesson har varit ledamöter 
i Stockholms baseboll och softbollförbunds styrelse.   
Ante Carlstedt, Robert Claesson, Jakob Claesson, Camran Hansson och Björn 
Johannessen har haft uppdrag i utskott och kommittéer inom Svenska Baseboll, Softboll 
och Lacrosseförbundet.  
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Utbildning 
Föreningen har som mål att alla lag ska tränas av utbildade ledare. Alla ledare ska 
genomgå grundutbildning, eller motsvarande, i SISUs (idrottens studieförbund) regi och 
även ledarutbildning steg 1 i baseboll och softboll som arrangeras av Svenska Baseboll 
och Softboll Förbundet (tyvärr inte genomförts under 2022).  
Under året har vi startat upp ett utvecklingsprogram i egen regi för redan befintlig ledare i 
Stockholm baseboll samt för unga spelare/ledare inför en möjlig ledarposition i föreningen 
i nutid och/eller i framtiden. Mer om innehållet går att läsa under rubriken 
Utvecklingsarbete. 
 

            
 
Tyvärr har det inte varit möjligt för någon ledare att genomgå Grundutbildning för ledare i 
SISU:s regi under 2022. 
Föreningens utbildningsplan vänder sig till spelare, föräldrar, ledare, tränare och andra 
nyfikna. Här finns beskrivningar och länkar till utbildningar som hålls av både SISU och 
Svenska Baseboll och Softboll Förbundet. Svenska Baseboll och Softboll förbundets 
utbildningar är på engelska.  
I mars arrangerade föreningen i samarbete med Stockholms baseboll och softbollförbund 
en protokollförarutbildning, under ledning av Ante Carlstedt. Föreningen hade 6 deltagare 
på utbildningen. 
Vi har även haft två deltagare på Föreningsdomarutbildning som vi själva arrangerade på 
Skarpnäck i början av april. Camran Hanson höll i utbildningen.  
 

Feriearbetare 
Tack vare ett samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning hade Stockholm baseboll 
och softboll klubb för åttonde året möjligheten att ha feriearbetande ungdomar anställda 
tre veckor under sommaren. Paris Brisienne, Tobias Glimmerud Gullbjörk, Axel Hansen, 
Simon Horne, Viktor Karjalainen, Mattias LaFleche och Lara Titmuss arbetade för 
klubben och hade lite olika uppdrag.  
Detta år hade vi David LeBlanc och Levi Moon som ansvariga ledare 
Feriearbetarna tillsammans med Levi och David var instruktörer på föreningens egen 
baseboll camp under vecka 25 samt på Skarpnäcks Sportscamp vecka 26. De arbetade 
med sommarbasebollen, öppna fredagsträningar och på ungdomsträningar. Som helhet 
fungerade det utmärkt och alla gjorde ett fantastiskt bra arbete. Det är en ovärderlig 
förstärkning i föreningens sommarverksamhet. Vi hoppas så klart att vi även nästa år kan 
få möjligheten att ha feriearbetare anställd inom klubben. 
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Föreningens baseboll och softboll camp. 
Den 20–23 juni arrangerande föreningen en baseboll och softboll camp på Skarpnäck. 
Mellan 20–25 barn och ungdomar deltog detta år. Nöjda och glada deltagare hade en rolig 
och spännande vecka. Campen vände sig till spelare i åldern 6–15 år, tjej eller kille 
spelade ingen roll och pågick måndag - torsdag, mellan klockan 10 och 14.30. 
Instruktörer på plats var Levi Moon samt våra feriearbetare Paris, Tobias, Axel, Viktor, 
Simon, Mattias och Lara och allt fungerade finfint.  
Fördelen med att vara så många instruktörer är att man kan dela upp deltagarna efter ålder 
och i viss mån efter vilken erfarenhet de har av baseboll och softboll. Alla utvecklade sina 
kunskaper och färdigheter i baseboll under veckan och framför allt hade alla väldigt roligt. 

 
 

Skarpnäcks sportcamp 
Den 27 - 30 juni var Stockholm 
baseboll med som arrangerande 
förening vid Skarpnäck 
Sportscamp, för sjunde gången.  
Campen vände sig till barn och 
ungdomar i åldern 8–13 år, tjej 
eller kille spelade ingen roll. Det 
var ca 160 deltagare, varav ca 30 
killar och tjejer hade baseboll och 
softboll som sin huvudidrott. 
Instruktörerna från klubben gjorde 
som alltid ett kanonjobb under 
veckan. 
Tillsammans med Dans, 
Brottning/Gymnastik, Fotboll och Handboll var Baseboll och softboll en av idrotterna. 
Campen pågick måndag - torsdag, klockan 09:00 – 15.15 
Alla deltagare fick lunch och mellanmål.  Varje barn/ungdom hade valt en av de fem 
idrotterna som sin huvudidrott. Varje förmiddag mellan 9-11.45 fick man utöva just sin 
favoritidrott. Utöver den valda huvudidrotten fick man också prova på alla de andra 
idrotterna som fanns med på programmet under eftermiddagarna. Sportscamp arrangeras i 
samarbete mellan de olika föreningarna och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. 
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Skolprojekt 
Skolprojekt i samarbete med Stockholms baseboll och softbollförbund har under året 
genomförts på en skola. På Kvickentorpsskolan fick tre klasser möjlighet att spela 
WiffleBall Detta år i samarbete med Söder Softboll. 

 
 
 
 

Lagen 

A-seniorer – Stockholm Monarchs 
 
Laget  
2022 så var det ”normalläge” i världen efter ett par år med Covid-19 och restriktioner. 
Säsongen drog i gång som vanligt i slutet av april. Stockholm ställde upp med ett ungt lag 
även i år men de utvecklingssteg som de yngre spelarna tog var mycket positiva och 
Stockholm nådde återigen slutspel och SM-semifinal. Vårt representationslag Monarchs 
har 2022 bestått av 26 spelare. Av dessa är 6 spelare juniorer. 
 

Coacher och lagledare  
Laget leddes av Jakob Claesson som till sin hjälp hade Levi Moon och David LeBlanc 
Ante Carlstedt var behjälplig som lagledare. 

Målsättningen inför säsongen 
Som målsättning har Stockholm alltid att man ska vara med och slåss om SM-medaljer, 
och trots ett mycket ungt lag så blev det som sagt en slutspelsplats där man ställdes mot de 
senare SM-vinnarna, Rättvik i SM-semfinal.  

Träning 
Träningarna bedrevs två gånger i veckan där de flesta matcherna spelades på helgerna. 
Träningarna bedrevs i samgåendeform med juniorerna. Extra träningar tillkom de flesta 
helger som laget var ledigt från matcher.  

Seriespel  
Ett bättre spelmässigt resultat över säsongen än året innan, där Stockholm vid en tidpunkt 
vann 13 raka matcher. Utöver det så har även många av de yngre spelarna som fått 
chansen haft en mycket framgångsrik säsong. 
Stockholm gästades under året av David LeBlanc och Levi Moon från Kanada, som 
jobbade hårt ideellt både som spelare för seniorerna och med att hjälpa till med både 
juniorer och ungdomar. Stockholm nådde återigen slutspel och SM-semifinal. I 
grundserien blev det sammanlagt 15 vinster och 9 förluster. Laget har sammanlagt spelat 
26 matcher i Elitserien.  
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Övriga Aktiviteter  
Förutom träningar, matcher fanns Monarchs representerade på städdagar vid planen, 
Homerun Derby, ungdomsträningar och de agerade funktionärer vid Näcken Cup. 

Utmärkelser och rekord  
MIP: Most Improved Player går det här året till Lucas Lindh. Lucas som har en roll 
främst som relief pitcher gjorde det otroligt bra och visade att situationen inte spelade roll. 
Den mest solida pitchern i laget ur bullpen under året och med ökat ansvar och förmåga 
gör att priset inte kan gå till någon annan än Lucas. 
 
MVP: David LeBlanc som kom in från Kanada gjorde det otroligt bra och tog en tydlig 
ledarroll i laget. Med utmärkt defensivt spel samt med otroligt bra slagning så är David 
det självklara valet som lagets MVP för säsongen 2022. David vann även titeln som bästa 
offensiva spelare i Elitserien för säsongen 2022. 
 

B-Seniorer – Bombers 
 
Laget  
Laget har bestått av en stomme på ca 20 spelare där många spelat tillsammans i en eller ett 
par säsonger, men även med ett par nya ansikten. Flera av de nya spelarna som anslöt till 
laget hade erfarenhet sedan tidigare vilket var viktigt för att ha en stabil stomme i laget. 

Coacher och lagledare 
Stockholm Bombers leddes under säsongen av Erik Hartman med Markus Jonegård som 
stöd, främst med olika administrativa bitar och Per Hansson hjälpte till med att träna 
lagets pitchers. 

Målsättningar inför säsongen 
Det viktigaste för Bombers är och har alltid varit att vara det lag som har roligast både på 
och vid sidan av planen samtidigt som vi utvecklas som basebollspelare, både individuellt 
och som lag.  
Utöver de sociala aspekterna hade vi som mål att höja lägstanivån och bli mer 
självförsörjande när det gäller framför allt pitching. 
  
De sociala målen nådde vi, något som inte minst visat sig i hur många spelare som 
kommer tillbaka år efter år. Sportsligt var säsongen något av en besvikelse med ett record 
på 4–12, men där laget spelade bättre ju längre säsongen gick. Ett problem för Bombers 
som sträcker sig långt tillbaka i tiden är att det finns 25 spelare som vill vara med, 
samtidigt som vi till ett par matcher under sommaren behövde låna in spelare från 
Juniorer/Monarchs.  

Träningar 
Året inleddes med inomhusträningar i slaghallen med en kärna på 10 till 15 spelare som 
höll i gång under vintern. Stor vikt lades vid att låta pitchers få ordentligt med träning för 
att vara redo vid utomhussäsongens start. För positionsspelare lades fokus på 
högkvalitativa repetitioner för att vara väl förberedda för säsongen. 
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När utomhusträningarna kom i 
gång tillkom ytterligare några 
spelare och det fokus vi satt upp 
inför säsongen att få alla i laget att 
öka  sin närvaro på träningarna gav 
resultat. Detta gjorde att kvaliteten 
på träningarna kunde hållas på en 
hög nivå och spelare kunde träna 
med fokus på de positioner de kom 
att spela på under säsongen. 

Seriespel och matcher 
Bombers slutade säsongen 2022 med fyra vinster och tolv förluster, men förutom 
premiärhelgen mot Los Nicas var matcherna ofta jämna och med marginalerna på vår sida 
och lite mer skärpa i avgörande lägen hade resultatraden kunnat vara betydligt bättre. 
Speciellt minnesvärd var en hemmamatch mot Sundbyberg i augusti då Bombers gick in i 
botten av den sjunde inningen i underläge 3–10, men med sju runs som avslutades en walk 
off hit av Vladimir Melgarejo kunde Bombers vinna matchen. 
 
Även om inte resultaten alltid visade det spelade Bombers ofta fin baseboll under 
säsongen och kontinuiteten i laget har gett resultat. 
 

 
 

 

 

 

 

Övriga aktiviteter 
Spelare från Bombers har deltagit i planstädningsdagar, hjälpt till vid Näcken cup och 
ordnat grillkvällar för lagets spelare för att ytterligare stärka sammanhållningen i laget. 
 

Juniorlaget 

Laget 
Juniorlaget 2022 har bestått av 19 juniorer, varav fyra var U15 spelare.  Laget har haft en 
väldigt bra säsong, det var ytterligare ett lyckat år för Stockholms juniorer  
De utvecklingssteg som togs över vintern och under säsongen väldigt stora. Det syns än 
mer om man tittar på statistiken. Av 12 spelare som spelade i juniorlaget även 2021, så 
ökade slaggenomsnittet för 9 av dem drastiskt mycket. En tydlig orsak till detta var 
spelarnas ivrighet och passion för att bli bättre varje gång de kom till planen.  
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Coacher och lagledare 
Detta år leddes laget av Levi Moon, David LeBlanc, och Lucas Lindh med hjälp av Oscar 
Tunå när det behövdes. 

Målsättningen för året 
Målet var även detta år att vinna Juniorserien och ta JSM-guld. Serien delades upp i norra 
respektive södra gruppen och Stockholm fick spela i den södra gruppen som bestod av 
Sundbyberg, Stockholm, Karlskoga, Sölvesborg och Göteborg. 

Träning 
Träningarna bedrevs två gånger i veckan och de flesta matcherna spelades på helgerna. 
Träningarna bedrevs i samgåendeform med seniorer i Monarchs.  

Seriespel och matcher 
Under säsongen spelades 16 matcher i grundserien och med 10 vinster och 6 förluster i 
grundserien så slutade juniorerna 2:a i den södra serien och var därmed klara för slutspel. 
Totalt spelades 18 matcher under året. 
Alla spelarnas förmåga att kliva upp i viktiga situationer och ta vara på stunden 
imponerade under säsongen.  
 
Ett tydligt exempel är årets MIP Jack Welin-Berger som hade ett slaggenomsnitt på 413, 
ett stort kliv från 135 året innan. Jack gjorde det inte bara vid plattan, utan hans fina 
defensiva spel på right field och hans förmåga att kunna kliva upp på kullen och kasta 
strikes var en stor anledning till lagets framgångar. 
 
En annan stor del till lagets framgångar var årets MVP Felix Hill, som förutom att 
dominera vid plattan med ett slaggenomsnitt på .429 med 5 dubblar, 1 trippel och 1 home 
run, hjälpte sitt lag med sina fina pitching, främst med två viktiga vinster mot rivalerna 
Sundbyberg där Felix totalt pitchade 9.2 innings där han bara släppte 3 hits och inga 
poäng.  
 
Det blev också extra tydligt när Axel Hansens ”cycle” (1 singel, 1 dubbel, 1 trippel och 1 
home run) mot Göteborg, Kai Louhisuos walk off singel och så klart den fantastiska 
matchen mot Sundbyberg som inleddes med Paris Brienesses fina pitching. När 
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slutspelsplatsen var i fara så klev Mattias LaFleche, Lara Titmuss och Axel Hansen upp i 
7e inningen med varsin singel innan Simon Horne kunde slå en 3 RBI trippel för att ge 
Stockholm ledningen. Tobias Glimmerud kunde därefter stänga matchen och 
slutspelsplatsen var ett faktum. 
 
Juniorerna spelade återigen JSM slutspel, vilket laget varit i stort sett vartenda år på 2000-
talet. Efter en kämpainsats i semifinalen blev det dock förlust mot Rättvik, och match om 
tredje plats väntade. Där mötte laget Leksand och avgick med vinst och vann ett finfint 
SM brons i slutet på september. Det kanske inte var det ultimata målet som spelare och 
supportrar önskade men det var inte på något sätt en besvikelse över hur säsongen slutade. 
 

Utmärkelser och rekord  
MIP: Jack Welin-Berg 
MVP: Felix Hill 

Övriga aktiviteter  
Förutom träningar, matcher fanns juniorerna representerade på städdagar vid planen, 
Homerun Derby, ungdomsträningar och de agerade funktionärer vid Näcken Cup. 
 
Stort tack till alla funktionärer med hjälp i sekretariat, med skötsel av plan och kiosk 
under matcherna. 
 
Coacherna Levi och David skriver, 
Framtiden är ljus inte bara för Stockholms juniorer men för klubben som helhet och jag 
ser fram emot att kunna se den fortsatta utvecklingen i framtiden. Tack till alla spelare, 
coacher, föräldrar och supportrar i Stockholm Baseboll och jag ser fram emot ett 
spännande 2023! 
 

Ungdomsverksamheten 2022 
Äntligen har vi haft ett år utan restriktioner. Som vanligt har vi med stor förtjusning och 
mycket glädje under året fått följa våra ungdomars positiva utveckling. Både vad gäller 
lagspelet och den individuella utvecklingen. Det är med ledorden ”Alla får vara med, alla 
får spela, och alla kan” som våra engagerade och kompetenta coacher och ledare planerar 
och genomför träningspassen. Det är bara att komma på besök till en träning så både ser 
och förstår man.  
Flera nya spelare har tillkommit i alla lag, det är jätteroligt, och mycket positivt för 
tillväxten inom vår ungdomsverksamhet och för sporten. Att spela baseboll är så mycket 
mer än själva spelet. Det är glädje, gemenskap, kamratskap, laganda, socialt, stöttande och 
tröstande. Att få tillhöra ett vi, vår verksamhet, vår förening och att var och en som är med 
tillsammans gör allt detta möjligt. Det är fantastiskt! Det är vår styrka! 
Under året har det arrangerats flera cuper runt om i Sverige som lagen har deltagit i, och 
vi har såklart även arrangerat vår egen Näcken Cup, och bjudit in till Sommarcamp.  
U15 deltar under året i samtliga cuper som arrangeras för den åldersgruppen, vilket är sju 
stycken. U12 har deltagit på fyra cuper och som vanligt har det varit trevliga och lärorika 
resor. 
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I stället för Ungdoms SM arrangerades Ungdomsmästerskapen, med kvalspel och 
finalspel Till klubbens stora glädje tog sig U15 återigen till final och vann ett finfint silver 
denna gång.  
Vår Sommarcamp var välbesökt och Sommarlovsbasebollen hölls tre dagar i veckan, och 
det tack vare Levi, David och föreningens sommarjobbare. Stort tack till er! 
Vi hann även med föräldramöte för U9 och U 12 på försommaren och en kortare 
information för U 15  

Näcken Cup  
I år arrangerade vi för 18e gången vår uppskattade ungdomsturnering, Näcken Cup. 
Den gick av stapeln helgen 13–14 augusti. I år var det totalt 14 lag som spelade, 7st U12 
och 7st U15.  
Vi hade ett U15 lag från Danmark som var med och spelade, de hade även spelare med i 
Malmös U12 lag. Jättekul att kunna få ha med lag utanför Sverige i år. 
Vi hade även bjudit in möjlighet för U9 att få vara med och spela T-ball under helgen. 
Tyvärr fanns inget intresse för det. 

 I U15 deltog lag från 
Karlskoga, Leksand, Lyngby 
Joker, Malmö, Nyköping, 
Stockholm och Sundbyberg.  
I U12 deltog lag från 
Karlskoga, Leksand, 
Malmö/Lyngby Joker, 
Nyköping, Rättvik, 
Stockholm. och Sundbyberg 
 
 
 

Skarpnäcks baseboll- och softbollplan samt en extra plan på gräsfältet, fylldes med glada 
spelare och ledare, entusiastisk publik och ett härligt gäng funktionärer. Stämningen var 
på topp och vädret var bra. Alla matcher kunde genomföras utan problem. Det var som 
vanligt fantastiskt att se alla barn och ungdomar som hade så roligt med sin sport, och 
vilka spännande matcher alla bjöd på. Totalt spelades 28 matcher under helgen. 
 
Det var så trevligt att få genomföra cupen fullt ut i år och vi vill tacka alla lag, ledare och 
föräldrar för en kanonbra helg! Vi vill också rikta ett stort tack till alla våra funktionärer 
som skötte planerna, var domare, speakers, skötte scoreboard, försäljning i kiosken, 
grillning, luncher och servering, för enastående insatser. Vi tackar också Söders Softboll 
för att vi fick låna deras klubbhus för extra förvaring med mera. 
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U15  

Laget 
U15-verksamheten (ungdomar födda 2007 – 2009) har under verksamhetsåret fortsatt mot 
målet, att spela ihop ett nytt framtida lag genom bra träningar och många välspelade 
matcher. Skönt med en säsong utan Covid restriktioner. 
Vi hade denna säsong från start en trupp med 19 spelare. 
Under 2022 spelade vi totalt 34 tävlingsmatcher, varav 25 vinster. Troligtvis mest matcher 
på en säsong.  

 

Cuper, matcher och träningar  
Hösten/vintern har träningen bedrivits måndagar och onsdagar i vår inomhusslaghall. 
På sommarsäsongen har träningarna bedrivits på måndagar och torsdagar. 
Vi har deltagit i följande cuper  
• Spring Training U15, 23-24 april, Karlskoga, 4matcher 
• Macron Cup, 22 maj, Nyköping, 3 matcher 
• Knäcke Cup, 4-5 juni, Leksand, 4 matcher 
• Mosquito Cup, 18-19 juni, Sundsvall, 5 matcher 
• AXÖ Consulting Cup, 2-3 juli, Karlskoga, 5 matcher 
• Näcken Cup, 13-14 augusti, Skarpnäck, 4 matcher 
• Bocken Cup, 27-28 augusti, Gävle, 4 matcher 
• Kval till UM, 3-4 september, Karlskoga, 3 matcher 
• Ungdomsmästerskapen, 17 september, Sundbyberg, 2 matcher 
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Vinnarlaget i Mosquito Cup 
 

 
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. 
 

 
Verksamheten har under sommaren 
bedrivits med hjälp av våra 
sommarjobbare, där man ser att de 
ungdomar som deltagit utvecklats på ett 
positivt sätt. Dels på vår egen camp vecka 
25 och sommarlovsbasebollen.  
 
Under hösten har träningen fortskridit som 
vanligt, under hösten gick även Ricard 

Marimon upp som tränare för U 15, från att tidigare tränat U12. 
 

Ungdomsmästerskapet 
 
Efter fina vinster i kvalspelet var laget 
kvalificerat för slutspel i 
Ungdomsmästerskapen. Till allas stora 
glädje vann laget semifinalen mot 
Leksand och var återigen i final. 
Karlskoga stod för motståndet i finalen 
och denna gång blev det en finfin 
silvermedalj!  
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Coacher/Ledare 
Huvudsakliga ledare för U15 verksamheten under 2021 har varit Robin Travis, Oskar 
Tunå, Camran Hanson och Robert Claesson. Samt Kenji Rabson, David LeBlanc och Levi 
Moon. 
Under säsongen har även flertal juniorer varit behjälpliga vid träningar och matcher. 
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 framför allt hejat på oss. 
 

Övriga aktiviteter  
Förutom träningar, matcher fanns U15 representerade på städdagar och föreningens 
sommarcamp och Homerun Derby under säsongen. 
 

U12  
Efter ett par år med lite mindre tillväxt i U12 och en ganska liten trupp så har den växt 
under 2022, speciellt är det många födda 2012 och 2013. Totalt har 18 olika spelare spelat 
matcher för U12 och vi har regelbundet haft träningar med stor uppslutning med 10–15 
barn  

 

Coacher/Ledare  
Huvudsakliga ledare för U12 under 2022 har varit Joshua Webber, Ricard Marimon, 
Vladimir Melgarejo, Adam Webber och Kenji Rabson. Andra föräldrar har också varit 
behjälpliga på träningar och cuper. 
 

Mål  
Målsättningen för det unga U12 laget har varit att främja bra laganda och kamratskap, 
vikten av att peppa och heja på varandra. Hålla en miljö där man vågar försöka utan att 
vara rädd för att misslyckas  
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Matcher, cuper och träningar  
Tack vare att vi ofta varit många ledare på plats har vi kunnat hålla träningar med många 
stationer och så lite väntan på sin tur som möjligt. Alla ska lära sig något nytt vid varje 
träningstillfälle och alla ges möjlighet att komma med feedback.  
Totalt har 18 olika spelare spelat matcher för U12 och vi har regelbundet haft träningar ett 
par dagar i veckan, onsdagar och söndagar under utomhussäsongen och söndagar under 
vintern i slagtunneln.  Vi har haft stor uppslutning med 10–15 barn på träningarna.  
Under 2022 var det väldigt roligt att det äntligen var fullt med ungdomscuper i kalendern 
och laget var representerat på  

• Macron Cup (21 maj, 
Nyköping)     
• Knäcke Cup (4–5 juni, 
Leksand) 
• Näcken Cup (13–14 
augusti, Skarpnäck) 
• Bocken Cup (27-28, 
augusti, Gävle) 
1  
 
Eftersom det blivit en 

hel del matcher i cuperna så har vi spelat färre träningsmatcher mot andra lag i 
Stockholmsområdet eller de yngsta i U15 som vi gjort föregående år 

 
Till 2023 är det 4 spelare som är födda 2010 som 
går vidare till U15 samtidigt som det kommer 
många nya från U9, så det ser bra ut inför 
kommande säsong, både på spelar-och ledarsidan 
för U12. 
 

 

 

Övriga aktiviteter  
Förutom träningar och matcher fanns U12 representerade på städdagar, Homerun derby 
och föreningens sommarcamp under säsongen. 

Knatte/U9 
Stockholm basebolls knatteverksamhet fortsatt i 2022 för femte säsongen i rad. Idén som 
var ursprungligen att skapa separata träningar för dem som var lite för små för U12 har 
verkligen vuxit till ett eget lag.  
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Coacher/Ledare  
Huvudsakliga ledare för knatteverksamheten har varit Petter Diurlin och Kenji Rabson. I 
år har vi även fått förstärkning från Jeff Lee, Ben Mullen och lagledare Hannah Berlin 
Lindroth.  

Matcher och träningar  
Vi har haft kul på våra onsdagsträningar och blandar lek, basebollövningar och en hel del 
bee-ball matcher. Bee-ball är en förenklad variant av baseboll ursprungligen från 
Nederländerna där alla får slå varje inning och vi använder färre baser bl.a. Vi har 
haft mellan 8-12 barn mellan 5-9 år på träningarna. 
Det blev inga officiella U9 matcher i Stockholmsregionen i år mest p.g.a. Sundbyberg har 
inte någon U9 verksamhet längre. Däremot deltog några U9 spelare i U12 matcher och 
cuper under säsongen.  

 
Under vintern tränar U9 inomhus på söndagar kl 10-11 i klubbens slagtunnel. Det blir en 
del fysiska uppvärmningar, hinderbanor och sedan wiffle ball som är en variant av 
baseboll med innebandybollar och plastslagträn. Vi har kul, uppmuntra varandra och 
försöker bli lite bättre varje träning.  
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Utveckling  
Eftersom de allra flesta U9 spelare har blivit äldre och kommer att flytta upp till U12 nästa 
år är tanken att ha U9 verksamheten vilade nästa år. Om vi får in många yngre barn och 
kanske ett tillskott av tränare som vill träna de kan vi återuppta det igen. 

Övriga aktiviteter  
Förutom träningar, matcher fanns U9 representerade på städdagar, Homerun derby och 
föreningens sommarcamp under säsongen. 
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