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Formål, målsetninger, strategi, visjon og verdier 
 

Visjon: NSBF - Internasjonale ambisjoner bygget på sterke lokalmiljøer  

Klubben er det viktigste leddet i norsk softball og baseball og disse må utvikles til å bli bedre og 

sterkere organisasjoner i lokalmiljøet. For å styrke de lokale miljøene skal NSBF bidra til at barn og 

ungdommer får muligheter til spille og ha det gøy med softball og baseball. NSBF skal bidra til 

kompetanseheving for trenere, funksjonærer og styrer, i tillegg til å understøtte dette arbeidet lokalt 

ved økonomiske støtteordninger der hvor klubbene leverer aktivitets- og kompetanseutvikling i tråd 

med forbundets målsettinger og Idrettspolitisk Dokument (IPD). For å øke antallet aktive i klubbene 

ønsker NSBF å ha ekstra fokus på softball, den enkleste inngangsporten til idrettene våre. Den siste 

delen av satsningen vår er toppidrettssatsingen, som skal gi unge utøvere et mål å strekke seg etter. 

Vi skal dyrke våre idrettshelter som har oppnådd et landslag nivå, og våre landslagsutøvere skal gi 

tilbake til lokalmiljøene. Sterke lokalmiljø skal bidra til spillere på landslagsnivå, som i seg selv er 

ressurser lokalt. Dette gir oss de fire fokusområdene for vår strategi:  

• Barn og ungdom  

• Kompetanseheving  

• Softball  

• Toppidrett  

Vår tidligere strategi hadde fokus på styrearbeid, anlegg, media, og barn og unge. Våre nye 

fokusområder medfører ikke at media, anlegg og styrearbeid prioriteres vekk. NSBF kommer 

fremdeles til å støtte anleggsutvikling, promotere baseball og softball og vil fortsatt jobbe for å være 

et effektivt styre for våre medlemsklubber. Våre nye fokus områder innebærer at vårt arbeid de 

neste årene skal styrke og puste mer liv inn i det vi anser som våre kjerneaktiviteter.  

Barn og Ungdom  
Vi fortsetter med satsningen på barn og unge. Det første steget er tatt med opprettelsen av BUK, 

(Barn- og Ungdomskomiteen). Vi ønsker å bygge videre på det arbeidet som er gjort av BUK, og ta 

med oss deres langtidsplan, som ble presentert i 2017. Denne planen, og den 3 steg blir sentral i 

satsningen:  

1. Øke aktivitetstallene  

Vi må rekruttere flere barn inn i sporten vår. For å få dette til skal vi synliggjøre og gi incitamenter for 

at klubbene til å ha barnelag. Vi skal tilføre en stilling i forbundet som skal ukentlig besøke skoler, 

SFO’er og ha tettere oppfølging av klubbene. Vi skal arrangere flere barnecuper, sommerskoler og få 

en bærekraftig og utviklingsrettet Little League-serie. Alle klubber skal ha et aktivitetstilbud for barn 

og ungdom. Dersom vi skal spre våre idretter må klubbene tilby aktivitet.  

2. Utdanne trenere, funksjonærer og tillitsvalgte  

Dette punket henger sammen med fokusområdet Kurs og Kompetanse. 

3. Utvikle klubbene  

Dette punket henger sammen med fokusområdet Kurs og Kompetanse  



  

 

 

Kompetanseheving  
For å bygge sterke lokalmiljø trenger vi frivillige trenere, dommere, scorekeepere og fungerende 

styrer. Vi vet at klubber ofte består av noen få ildsjeler som står på. Vi trenger enda flere ildsjeler, 

men også flere som bidrar litt mer lokalt. For å få flere med skal NSBF styrke vår kurs- og 

kompetansesatsing ved å holde flere egne kurs og kurs i samarbeid med NIF, slik at klubbene får flere 

dyktige ressurspersoner og blir drivet av engasjerte mennesker med gode, kompetente støttespillere. 

NSBF ønsker å være med på laget deres og bidra med ny kompetanse. 

  

Softball  
Softball er en fantastisk sport og er opprinnelsen til stiftelsen av forbundet. Den er enkel å komme i 

gang med, rask, spennende, men krevende å mestre. Softball kan brukes av klubbene som aktivitet 

for spillere som synes baseball er vanskelig, for medlemmer som ønsker et raskere spill eller som 

ønsker litt variasjon. Vi ønsker at softball blir en del av aktiviteten som tilbys av alle klubber og 

forbundet skal legge til rette for og støtte opp under dette arbeidet.  

 

Toppidrett  
Å få være så heldig og være del av et landslag, er noe som ikke glemmes. Disse spillerne oser glede 

for idrettene våre. I lokalmiljø med landslagsspillere, husker de yngste spillere navnene deres. 

Landslaget er våre «helter». I tillegg til barn og ungdom som viser glede av å utøve våre idretter, skal 

landslaget skal være vårt ansikt utad. NSBF ønsker derfor å utvide antall landslag slik at flere kan 

delta ved blant annet å opprette et U23-landslag, og et softball-landslag. Alle kan ikke garanteres 

deltakelse i turneringer, men å være del av landslaget betyr også ekstra treningssamlinger. Det betyr 

litt ekstra oppfølging på sportslig utvikling, en økt glede av sporten, og en mulighet for større 

kompetanseoverføring til lokalmiljøene. Alle landslagsspillere må forplikte deg til å gjennomføre 

antidopingopplæring i tråd med NSBF antidopingpolicy. Alle på landslaget skal signere «Code of 

Conduct», og det er et krav om at alle landslagsspillere må gjennomføre 20 timer med dugnad i året. 

Denne dugnaden kan f.eks. være dømming av Little League-kamper, markedsaktiviteter, eller 

instruktøroppdrag for barnearrangementer. Målet er at landslaget ikke bare skal få penger til å spille 

og trene, men de skal gi tilbake til lokalmiljøet. 
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1. Om årsrapporten 
 

Årsrapporten er NSBF sin oppsummering av foregående år. Den inneholder detaljert informasjon om 

aktiviteter, strategisk arbeid, planer, mål og ambisjoner. Vi ønsker å være transparente og tydelige 

slik at våre medlemmer får et godt inntrykk av hvor forbundet står, og hvor det vil. Vi håper dette vil 

gjøre det lettere for klubbene å meddele ønsker og kommentarer til styret. 

NSBF sitt regnskaps- og rapporteringsår løper fra 1. januar til 31. desember. Derfor er all økonomisk 

informasjon gjeldende for kalenderåret 2022. Full integrasjon mellom idrettens rapporteringsverktøy 

Power BI skal fullføres per 31. desember 2023 slik at medlemsstatistikk kan følges i sanntid. 

Samordnet rapportering for klubbene ikke foreligger før etter 30. april hvert år. Medlemsstatistikk er 

derfor oppdatert med data fra 2021. 

NSBF sitt styreår løper fra generalforsamling til generalforsamling. Aktiviteter, planer osv. er 

rapportert i henhold til styreåret. 

Styret håper at du som medlem setter pris på måten årsrapporten er bygget opp på, og håper at den 

vil skape inspirasjon til å bidra i utviklingen våre fantastiske idretter. 

God lesing! 

 

    Ullevål, 4. mars 2023 

 

Aleksander W Nilsen 

President 

Marte Myhre  

Visepresident 

Henrik Andersen 

Styremedlem 

Kjerstin Lynn Jones 

Styremedlem 

Andreas Kjus 

Styremedlem 

Bjørn Christian Thode 

Generalsekretær 

mailto:baseball@nif.idrett.no
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2. Organisasjon og forbundets sammensetning 
 

NSBF bestod i 2022 av et hovedstyre, to formelle komiteer, fire uformelle komiteer samt to ansatte. 

Representanter i hovedstyret og de formelle komiteene er valgt av generalforsamlingen, mens 

resterende komiteer og ansatte er tilsatt av hovedstyret. 

Styret fastsetter instrukser for generalsekretæren. Generalsekretæren er ansvarlig for den daglige 

driften av forbundet og rapporterer regelmessig til styret. 

Alt arbeidet som blir nedlagt i styret og komiteene er frivillig og styremedlemmene mottar 

godtgjørelse. 

NSBF holder til på Idrettens Hus, Ullevål sammen med flere andre særidretter, noe som skaper et 

godt og utviklende miljø. 

Det har for 2022 ikke vært registrert et sykefravær blant ansatte i NSBF. 

NSBF forurenser ikke det ytre miljø. 

 

2.1. Styre, komiteer og ansatte i NSBF 2022 
Hovedstyret 

Styret er organisert i samsvar med Norges Idrettsforbunds lov, forskrifter og bestemmelser, og består 

av 5 medlemmer, hvorav minst to av hvert kjønn, og ett varamedlem. Medlemmene blir valgt på 

generalforsamling. 

President   Aleksander W Nilsen (Trondheim Baseballklubb) 

Visepresident   Marte Hoaas-Myhre (NRK Ninjas) 

Styremedlem  Henrik Andersen (Vålerenga) 

Styremedlem   Kjerstin Lynn Jones (Drammen Loggers) 

Styremedlem   Andreas Kjus (Oslo Pretenders) 

Varamedlem   Marius Sørå (ØHIL Royals) 

 

Valgkomité 

Valgkomiteen sin oppgave er å identifisere medlemmer til de formelle komiteene og kommunisere 

disse til generalforsamlingen. Medlemmene blir valgt på generalforsamling. 

Leder  Marit Alice Fjelldal Gloux 

mailto:baseball@nif.idrett.no
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Medlem  Henrik Hansellman 

Medlem  Christy Brownlee 

Varamedlem Yann Pierre Gerard Gloux  

  

Kontrollutvalg 

Kontrollkomiteen har til oppgave å overse og kontrollere hovedstyrets arbeid gjennom året. 

Medlemmene blir valgt på forbundstinget. 

Leder   Ola Apenes 

Medlem  Barbara Eliassen 

Varamedlem Philip Tolloczko  

 

Teknisk Komité (TK) 

Teknisk komité er en uformell komité som er ansvarlig for vedlikehold av turneringsreglementet, 

kompetanse innen dømming samt scorekeeping. Komitéens medlemmer blir tilsatt av hovedstyret. 

Komittene har vær inaktiv i 2022 og dens oppgaver har vært gjort av Alex Guildford i sin rolle som 

teknisk direktør for turneringer.  

 

Baseballkomiteen (BK) 

Baseballkomiteen er nedsatt av forbundsstyret og er ansvarlig for å godkjenne turneringsreglement 

og konkurranseformat med innvirkning på baseballaktiviteter. Komiteen ledes av Alex Guilford og 

hver klubb med baseballaktivitet har en representant i komiteen. Komiteen møtes før sesongstart og 

etter behov. Leder kaller inn til møter 

 

Softballkomiteen (SBK) 

Softball komité er nedsatt av forbundsstyret og er ansvarlig for å godkjenne turneringsregler og 

konkurranseformat regler innvirkning på softballaktiviteter. Komiteen ledes av David Schroeder og 

kalles inn etter behov. 

 

Little League Komité (LLK) 

Little League komité er en uformell komité som er ansvarlig for plannlegging og gjennomgøring av 

barne aktivitet. Komiteen ledes av Alex Guilford og hver klubb med barneaktivitet har en 

representant i komiteen. Komiteen møtes før sessong start og etter behov. Leder kaller inn til møter. 

mailto:baseball@nif.idrett.no
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Barne- og ungdomskomiteen (BUK) 

BUK er en uformell komité som er ansvarlig for å utvikle og vedlikeholde et godt aktivitetstilbud for 

barn og ungdom. Herunder faller Little League, Youth Baseball Cups og nye aktiviteter. Komitéens 

leder blir tilsatt av styret, og lederen tilsetter medlemmene. Komiteen har avsvar for å lag en 

strategisk plan for rekrutering og utvikling av baseball og softball for barn.  

Leder   Alex Guilford (Vålerenga) 

Styrets representant Aleksander Nilsen (Trondheim Baseballklubb) 

Medlem  Rakul Davis (Mjøndalen Idrettslag) 

Medlem  Andy Johnson (Kristiansand Suns) 

Medlem  Ty Tollestrup (Oslo Pretenders) 

 

 

Ansatte 

Generalsekretær (100 %)    Bjørn Christian Thode 

Teknisk Direktør (ca. 20 %)    Alex Guildford 

Head Scorekeeper (ca. 5 %)    Alex Guildford 

Utviklingskonsulent (ca. 75%)    Alex Guildford 

 

2.2. Styrets arbeid 
I styrets valgperiode 2022 ble det avholdt 11 ordinære styremøter. Det deltok gjennomsnittlig 4 

styremedlemmer i styremøtene. Styret består av representanter fra ulike deler i landet, derfor 

avholdes styremøtene som regel ved telefonkonferanse. 

Mellom møtene har styret hatt regelmessig kontakt på e-post og telefon for å avklare fortløpende 

oppgaver. 

 

2.3. NSBF sine nasjonale og internasjonale representasjoner 

Norges Idrettsforbund (NIF) 

• Generalsekretær Bjørn Christian Thode representerte forbundet på NIFs Ledermøte 12. – 13. 

mai, i Bodø. 

Særforbundenes Fellesforbund (SFF) 

• Generalsekretær Bjørn Christian Thode har deltatt på enkelte møter i SFF i 2022. 

mailto:baseball@nif.idrett.no
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World Softball and Baseball Confederation (WSBC) 

• Generalsekretær Bjørn Christian Thode representerte NSBF på WBSC-kongress i Taipei, 

Taiwan, 3.- 5. juli i 2022 

World Softball and Baseball Confederation Europe (WSBC Europe) 

• Generalsekretær Bjørn Christian Thode representerte NSBF på WBSC Europe-kongress i 

Ljubljana, Slovenia, 10. – 13. Februar 2022. 

 

2.4. Klubber og medlemsstatistikk 
Medlemsstatistikk for 2022 er ikke tilgjengelig før etter samordnet rapportering avsluttes 30. april. 

Av den grunn blir det rapportert på aktivitetstallene for 2021 

NSBF hadde 17 aktive medlemsklubber per 31.12.2021: 

• Bergen Baseballklubb 

• Drammen Baseballklubb 

• Fredrikstad Bears Baseballklubb 

• Kristiansand Baseballklubb 

• Mjøndalen Idrettsforening 

• Moss Baseballklubb 

• Norges Handelshøyskoles Idrettsforening 

• NTNUI 

• Oslo Alligators Soft- og Baseballklubb 

• Oslo Pretenders Sportsklubb 

• Rubbestadneset IL 

• Sandefjord Vikings Baseballklubb 

• Sola Baseballklubb 

• Trimius Miners 

• Trondheim Baseballklubb 

• Vålerengen Idrettsforening Baseball 

• Øvrevoll Holse IL 

 

Aktivitetstall for 2021 i de ulike aldersgruppene og totalt i forbundet: 

 0-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år >> Totalt 

Kvinner 15 11 66 49 141 

Menn 71 39 108 224 442 

Totalt 86 50 174 273 583 

mailto:baseball@nif.idrett.no
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Aktivitetsutvikling de siste 10 år 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kvinner 151 146 145 183 215 157  108  118  137 141 

Menn 690 690 796 687 713 595  519  501  445 442 

Totalt 836 836 941 870 928* 752  627  619  582 583 

* Fallet i medlemstall fra 2014 til 2015 skyldes nye rapporteringsrutiner fra NIF som gjorde det vanskeligere å registrere alle medlemmene 

 

 

 

 

 

Det er forventet at aktivitetstallene for 2022 vil være lavere enn 2021, spesielt med tanke på Covid-

19-pandemien og at vi har opplevd store utfordringer med å starte opp flere av aktivitetene våre.  

mailto:baseball@nif.idrett.no
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2022 har blitt gjennomført omtrent som normalt, men bortfall av både utøvere og ressurspersoner 

har påvirket aktiviteten vesentlig i de enkelte gruppene.  

Frem t.o.m. 2016 opplevde forbundet en positiv utvikling i medlems- og aktivitetstallene, med stor 

vekst i antall arrangementer både i klubbregi, og økning i antall klubber som deltok i turneringer 

organisert av forbundet. Siden toppåret i 2016 har forbundet derimot opplevd å falle tilbake til nivået 

for 2009. Vi kan anta at per 2022 vil ha ca. 30 % av nødvendig aktivitetstall for å inneha fullverdig 

særforbundsstatus i NIF, som p.t. er 1500 aktive medlemmer. I tillegg må forbundet ha minimum 20 

medlemsklubber. Å oppnå minimum 1500 medlemmer er viktigere i dagens situasjon i norsk idrett 

enn kun for få år siden da Idrettstinget i 2023 skal behandle de videre kriteriene og rammene for 

tildeling av tilskudd til de enkelte særforbund. Idrettstinget 2025 vil kunne være et skjebneår for 

forbundet da eventuelt nye terskelverdier for særforbundsstatus vil bli behandlet på dette 

Idrettstinget.  

Dersom vi ikke når terskelverdiene på minimum 1500 aktive medlemmer og 20 medlemsklubber vil 

dette etter all sannsynlighet utgjøre en økonomisk utfordring i løpet av få år, da det kan forventes at 

rammetilskuddene vil bli redusert dersom ikke aktivitetstallene kommer opp på nivå for gjeldende 

terskelverdier for opptak i NIF. Endrede krav til terskelverdier kan fremtvinge samarbeidsformer eller 

sammenslåing med andre særforbund, noe som kan påvirke muligheten for autonomi i egne idretter. 

 

Økt søkelys på effektivisering og omstilling i situasjon med mer usikker økonomisk fremtid for hele 

norsk idrett, aktualiseres ved moderniseringsprosessen som er påbegynt innen norsk idrett. Både 

internt i norsk idrett og fra Kulturdepartementets side, er gjennomgang av alle idrettens 

tilskuddsordninger. Disse prosessene kan få betydning både for NSBF sine tilskudd og 

organisasjonsform, uavhengig av om ikke aktivitetstallene øker.   

mailto:baseball@nif.idrett.no
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3. Økonomisk årsberetning 

 
Årsregnskapet er levert med et underskudd på kr 352 000,-, etter finansposter. Dette er ca. kr 

200 000,- bedre enn budsjettert for 2022. Underskuddet kan allikevel tilskrives utgifter tilknyttet 

elitesatsingen Team Norway, som ikke klarte å sikre den eksterne finansieringen budsjettet 

forutsatte, spesielt i forbindelse med EM i Serbia. Vesentlig høyere kostnadsnivå for ordinære, 

terminfestede aktiviteter bidro også til underskuddet. Forbundet tildelte også kr 85 150,- i 

klubbstøtte gjennom Støttemodellen, og tildelte kr 60 000,- til bygging av backstop i Mjøndalen. 

 

Siden 2019 har forbundet fulgt utviklingsprosjektet «Operasjon Full Telling». Prosjektet innebar blant 

annet opprettelsen av en utviklingsstilling, som i stor grad skulle innebære oppsøkende arbeid i 

lokalmiljøer og i klubb, med henblikk på rekruttering og informasjonsarbeid for våre idretter. Med 

pandemien i 2020 og to år med begrensede muligheter for oppsøkende aktivitet har man dessverre 

ikke oppnådd de målsettingene vi hadde satt oss. Per i dag er stillingen som utviklingskonsulent 

hovedsakelig knyttet til prosjektene for «Utviklingstiltak», «Klubbutvikling» og «Barn og Ungdom».  

 

I prosjektregnskapet for 2022 og budsjettet for 2023 er lønnskostnader for generalsekretær og 

utviklingskonsulent definert under prosjektbeskrivelsen «generell». Dette innebærer allikevel ikke at 

alle kostnader under «generell» for de forskjellige prosjektkategoriene er kun lønnskostnader. 

 

Under er utdrag fra prosjektplanen, med budsjettert kostnadsramme innenfor innsatsområdene for 

forbundet: 

2022 – Barn og Ungdom 2023 – Barn og Ungdom 

kr 26 106,- kr 152 300,- 

- Skolebesøk - Barne- og ungdomssamlinger (BUK) 

- Utstyrsstøtte til barnelag 

- Arrangementsstøtte for LL/ungdom 

- Skolebesøk/SFO/AKS 

- Reisestøtte ved behov 

    

2022 – Softballutvikling 2023 – Softballutvikling 

kr 2 860,- kr 85 000,- 

- Rekrutteringstiltak  - Rekrutteringstiltak 

- Softball Open 

- Softball Student Open 

- Softball Exhibitions 
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2022 – Kurs og kompetanse 2023 – Kurs og kompetanse 

kr 25 918,- kr 169 325,- 

- Trenerutvikling 

- Dommerutvikling 

- Scorekeeperutvikling  

- Trenerutvikling 

- Dommerutvikling 

- Scorekeeperutvikling 

 

2022 – Klubbutvikling 2023 – Klubbutvikling 

kr 67 076,- kr 125 000,- 

- Klubbesøk og prosesser 

- Støtteordninger 

 

- Klubbesøk og prosesser 

- Støtteordninger 

- Oppstartsstøtte 

 

2022 – Toppidrett 2023 – Toppidrett 

kr 259 643,- kr 65 503,- 

- Juniorsamlinger 

- Landslagssamlinger (BB+SB) 

- Baltic Open (SB) 

- EM Federation Qualifier (BB) 

 

- Juniorsamlinger 

- Landslagssamlinger (BB+SB) 

- Baltic Open (SB) 

- Nordisk Mesterskap (BB) 
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4. Langtidsplan 
Sittende styre har ikke utarbeidet en ny langtidsplan for NSBF, men jobbet på bakgrunn av den 

eksisterende. Det er forventet utskiftinger i styret på forbundstinget i 2023 og sittende styre ønsker 

derfor ikke å legge for store føringer for det videre arbeidet. Det er også forventet at det nye styret 

vil måtte tilpasse seg både Idrettstingets vedtak i juni 2023, samt nye retningslinjer for 

forvaltningsordningene (tildeling av rammestilskudd) som kan få betydning allerede f.o.m. 2024. Det 

vil være  

 

5. Aktivitetsrapport 2022 

5.1. Skolebesøk og Arrangementer 
Alex Guilford har gjennomført 17 skolebesøk, 2 ungdomsleirer, og 6 arrangementer i 2022. Dette 

arbeidet har medført at over 1700 skole elever har fått kjennskap til baseball: Alle som deltok har 

lært å kaste, bruke en baseballhanske, battet, og spilt kamper. Målet med dette programmet er å nå 

barne og unge som har en klubb i nærheten, slik at NSBF kan bistå klubbene med rekrutering og 

promotering av nærmiljøets baseball og softball aktivitet. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på 

denne ordningen. Følgene skoler fikk besøk av Alex Guilford i 2022: 

 

Skolebesøk 

- 22/03 Vagsbygd vgs (Andy Johnson) (50 participants) 

- 25/04 Sande skole i Sola (50 participants) 

- 02/05 Persbråten skole i Oslo (25 participants) 

- 06/05 Trondheim Int'l School (80 participants) 

- 09/05 Persbråten skole i Oslo (18 participants) 

- 11/05 Persbråten skole i Oslo (20 participants) 

- 18/05 Persbråten skole i Oslo (BC Thode) (20 participants) 

- 20/05 Vagsbygd vgs (Andy Johnson) (30 participants) 

- 01/06 Rosendal skole i Mjøndalen (60 participants) 

- 08/06 Aktivskole 365 i Arendal (75 participants) 

- 09/06 KKG i Kristiansand (30 participants) 

- 13/06 Vestfossen skole (100 participants) 

- 17/06 Vestfossen skole (80 participants) 
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- 05/07 MIF Summer Camp (44 participants) 

- 31/08 Gjerdrum ungdomsskole (34 participants) 

- 07/09 Gjerdrum ungdomsskole (60 participants) 

- 29/09 Markaplassen skole i Ranheim (90 participants) 

- 04/10 MIF Fall Camp (MIF) (30 participants) 

- 06/10 Markaplassen skole i Ranheim (90 participants) 

 

Arrangementer 

- 17/05 May 17th event @ Hånes (Andy Johnson) (~300 participants) 

- 18/08 Softball event with Bank ID (~50 participants) 

- 18/09 Batting Cage @ VIF fotball FanZone (~250 participants) 

- 01/10 Batting Cage @ VIF fotball FanZone (~100 participants) 

- 16/10 Batting Cage @ VIF fotball FanZone (~100 participants) 

- 29/10 Batting Cage @ VIF fotball FanZone (~100 participants) 

 

5.2. Little League 

 
Lag som deltok: 

- Mjøndalen Brown Sox 

- Kristiansand Suns 

- Sola Aviators 

- Oslo Alligators 

- ØHIL Royals 

- Trondheim Baseball 

- Vålerenga Baseball 

- Oslo Pretenders 

Det ble gjennomført 7 arrangementer gjennom sesongen. 
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5.3. Eliteserien (ESB) 
I 2022 besto eliteserien av 7 lag, det ble spilt 51 kamper. Alle kampene bortsett fra 2 ble 

gjennomført. Alle kamper ble gjennomført med 2 eller flere dommere. Vålerenga Baseball vant til 

slutt serien med seier i siste kamp mot Kristiansand Suns, som kom på andreplass. Oslo Pretenders 

kom på tredjeplass og Bergen på fjerde. Tabellen så slik ut ved sesong slutt: 

 

1. Vålerenga Baseball 
2. Kristiansand Suns 
3. Oslo Pretenders 
4. Bergen Wet Sox 
5. ØHIL Royals 
6. Sola Aviators (Tie) 
6.   Trondheim Baseball (Tie) 

 

NSBF delte ut tre premier i forbindelse med eliteserien: 

- Beste Hitter: Alex Guilford (VIF) 

- Beste Pitcher: Alex Guilford (VIF) 

- Lokk Shop Slugger of the year: Joe Rollwagen (VIF) 

 

Det ble også kåret et ESB all-star lag, basert på spiller statiskikk for 2022. 

 

5.4. Forbundserien (FBS) 
I 2022 besto forbundsserien av 3 lag som totalt spilte 10 kamper. 

Tabellen så slik ut ved sesong slutt: 

 

1. Drammen Loggers 
2. ØHIL Royals 
3. Oslo Pretenders 

 

P.g.a det lave antallet kamper ble det ikke delt ut premier. 

-  
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5.5. NM i Baseball 
I 2022 ble gjennomført i Kristiansand. Dette var et fantastisk arrangement der 6 lag spilte en double 

eliminasjon turnering. Vålerenga Baseball vant finalen mot Kristiansand Suns. 

 

1. Vålerenga Baseball 
2. Kristiansand Suns 
3. Bergen Wet Sox 
4. ØHIL Royals 
5. Oslo Pretenders 
6. Sola Aviators 

 

NSBF delte ut to premier i forbindelse med NM i baseball: 

- Beste Hitter: Bruno Rojas (BER) 

- Beste Pitcher: Alex Guilford (VIF), Darren McKellep (Pret), Zach Alcorn (BER) 

 

5.6. Softball Grandslam 
I 2022 besto Grand Slam av 9 lag, det ble spilt 57 kamper. Sandefjord Vikings Midgard vant serien. 

Oslo Pretenders kom på andreplass, og Kristiansand Suns kom på tredjeplass. Tabellen så slik ut ved 

sesong slutt: 

 

1. Sandefjord Midgard 45 points 

2. Oslo Pretenders 28 points 

3. Kristiansand Suns 27 points 

4. Oslo Ninjas 26 points 

4. Drammen Loggers 26 points 

6. Sandefjord Asgard 21 points 

7. Oslo Housecats 14 points 

8. Trondheim Baseballklubb 11 points 

9. NTNUI 1 point 

 

NSBF delte ut tre premier i forbindelse med Grand Slam: 

- Beste Hitter (Male): Tony Egan (SNF-M) 

- Beste Hitter (Female): Viktoriia Tymchenko (DRA) 

- Slugger of the Year: Byron Vaughns (Pret) 

- Beste Pitcher: Elise Bjørnstad Mortensen (HC) 

 

Det ble også kåret et GS all-star lag, basert på spiller statiskikk for 2022. 
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5.7. Softball NM 
Softball NM ble arrangert i Sandefjord. Softball NM besto av 7 lag. NM ble godt gjennomførtog 

Kristiansand Sun stelte i stand en softball fest som ga mersmak. 

 

1. Kristiansand Suns 

2. Sandefjord Midgard 

3. Oslo Pretenders 

4. Drammen Loggers 

5. Sandefjord Asgard 

6. Oslo Ninjas 

7. Oslo Housecats 

 

NSBF delte ut tre premier i forbindelse med NM i Softball: 

- Beste Hitter (Male): Gunnar Henriksen (KRS) 

- Beste Hitter (Female): Stine Johansen (Pret) 

- Beste Pitcher: Sean Casey (KRS) 

 

5.8. Kurs og Kompetanse 
Det ble gjennomført 11 kurs i 2022: 

- 03/01 Trener 1, modul 3 (3 deltakere) 

- 17/03 Klubbviklingsmøte (1 klubb) 

- 02/04 Scorekeepingkurs in Mjøndalen (11 deltakere) 

- 23/04 Dommer 1 praktisk kurs i Kristiansand (6 deltakere) 

- 25/04 Scorekeeping-kurs på Sola (3 deltakere) 

- 17/08 Klubbutviklingsmøte (1 klubb) 

- 13/09 Dommer 1 parktisk kurs i Oslo (4 deltakere) 
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- 27/10 Trener 1, modul 1 (1 deltaker) 

- 05/11 Dommer 1 praktisk kurs i Mjøndalen (12 deltakere) 

- 15/11 Scorekeeping-kurs i Oslo (3 deltakere) 

- Dommer 1 e-læringskurs (30 deltakere) 

 

5.9. Topp Idrett 
Baseball 

I 2022 Baseball Norway gjennomført to trenings helg og leverte Norges beste resultat noensinne i 

baseball EM.  I mai arrangerte vi en samlinger for U21 spillere i Oslo med 16 deltagere.  Det 

inkluderte 2 dager med praktisk øvelser og vi spilte 2 kamper. I Juni arrangerte vi Baseball Norway 

trenings helg for landslaget i Kristiansand som inkludert 20 spillere.  Her spilte vi 2 kamper på lørdag 

og Søndag og hadde 20 deltagere.  I juli reiste landslaget til Serbia hvor vi vant 3 kamper og tapte 1 i 

gruppespill.  Det inkluderte en historisk seier over en veldig erfaren lag fra Ungarn.  Mens vi var 

uavgjort med Slovakia og Ungarn vi klarte ikke en plass i finalen på grunn av poeng forskjell i kampen 

vi hadde tapt til Slovakia.  Allikevel var det et stort steg fremover for norsk baseball som beviste alle 

at vi kunne konkurrere med en av de yngste lagene i EM.  

 

Softball 

Team Norway Fast Pitch deltok I 1 turnering i 2022 

Baltic Open, Stockholm Sverige 

NOR-SWE U22 3-4 

DK U16 (H) -NOR 3-4 

DK U18-NOR - 5-4 

NOR-SVERIGE D - 

Team Norway hadde totalt 14 spillere i programmet som representerte følgende  

softballklubber: 

- Drammen Loggers 

- Oslo Ninjas 

- Oslo Alligators 

- Sandefjord Vikings 

Det ble avholdt  

- 13 online skadeforebyggende styrketreningspraksis 
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- 9 personlige praksiser (inkludert 2 åpne fastpitch-øvelser for rekruttering) 

- 2 rekrutterings-/utviklingsklinikker/praksis 

Målene for programmet i sesongen 2023/2024 er følgende: 

- Rekruttering og utvikling til EM 2024 

- Spillerutvikling 

- Trenerutvikling 

6. Antidoping 
Som særforbund under Norges Idrettsforbund er våre klubber og medlemmer forpliktet til å følge 

idrettens lover og regler. Dette innebærer blant annet nulltoleranse for doping. Forbundet har ikke 

hatt noen dopingsaker i 2022. Alle deltakere tilknyttet Team Norway er forpliktet til å gjennomføre 

Antidoping Norge sitt e-læringsprogram «Ren Utøver», og per 31.12.22 har alle av deltakere og 

trenere tilknyttet Team Norway gjennomført kurset. 

NSBF ble i juni 2022 resertifisert som «Rent Særforbund» for 2 nye år. 
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