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Formål, målsetninger, strategi, visjon og verdier 
 

 

 

 

 

 

 

NSBF sine målsetninger er tilpasset CEB sine mål for 2021 

 

NSBF sitt formål er å fremme soft- og baseballidretten i Norge, og 

representere idretten internasjonalt. 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All 

idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, 

fellesskap, helse og ærlighet. 

 

“We envision a day when baseball is popular in Europe.  This is our vision.  The first 

and most important step we can work towards to achieve this vision is to double the number 

of people playing baseball regularly and in teams by 2021. This equates to 250,000 players.  

To reach this target, we need to have a baseball community made up of more than 10,000 

umpires (including 500 top ones), 20,000 coaches (including 1,000 top ones), 2,500 fields 

with permanent backstops and mounds and enough scorers.  This means that we need to 

move from approximately 6,000 teams to 12,500” 

                                                                                                        – CEB President Jan Esselman 

Mål for medlemstall 

 2500 medlemmer totalt 

 750 U13-medlemmer 

 1250 U20-medlemmer 

 500 softball-medlemmer 

 30 klubber 

Mål for ressurser 

 80 registrerte dommere hvorav 

fire forbundsdommere 

 160 utdannede trenere hvorav 

åtte på nivå 4 

 Minst én bane av nivå 3 eller 

høyere i hver storby 

 Minst 15 baner av nivå 2 eller 

høyere 

Mål for eliteaktivitet 

 Norges Baseballakademi har et 

fungerende program og minst 20 

deltakere i hver storby 

 Landslaget har en vinnende 

statistikk i Europamesterskapet 

2020 og er blant lagene med 

lavest gjennomsnittsalder 

Mål for softball 

 500 medlemmer totalt 

 Nasjonalt seriespill 

 Dedikerte softballmiljøer i alle 

storbyer 



  

 

Vår visjon og strategiske fokusområder er utformet for å hjelpe oss å 

oppnå våre målsetninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse av verdiene 

Grenseløse - Alle skal få delta på sine premisser. Baseball og softball er tilgjengelig for alle 

aldersgrupper i store deler av landet. Det er også grenseløse idretter i den form av at de utøves i 

store deler av verden. 

Økende - Medlemstallene til NSBF har vært jevnt stigende de siste fem årene, og nå har vi satt i gang 

tiltak som skal sikre enda raskere vekst. 

Ytende - Som forbund skal vi yte på høyt nivå for våre medlemmer og medlemsklubber. Vi skal bistå 

med kunnskap og annen støtte. Vi er også Ytende når vi er på banen i form av en positiv innstilling og 

god innsats. 

Mer informasjon om NSBF sitt strategiske arbeid og langtidsplan kan leses i kapittel Error! 

Reference source not found.. 

Tilgang til baner gjennom satsing på 
anlegg 

Ny generasjon dedikerte spillere 
gjennom satsing på barn og unge 

Godt strukturert arbeid fra NSBF medfører bedre prosesser og større engasjement 
hos klubbene 

Økt synlighet og kjennskap til baseball i 
Norge 

Våre verdier Grenseløse, Økende og Ytende gir oss visjonen om at softball og 
baseball i Norge skal være GØY hver gang! 

Mål for 

medlemstall 

Mål for 

ressurser 

Mål for 

eliteaktivitet 

Mål for 

softball 
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1. Om den formelle årsrapporten 
OBS! Denne versjonen av årsrapporten dekker kun den formelle rapporteringen fra NSBF. Innen 

generalforsamlingen den 26.mars 2017 distribuerer vi den fullstendige 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. 

Årsberetningen inneholder også en tentativ plan med viktige datoer for 2017, samt en liste over 

støtteordninger og tilbud som klubbene kan benytte seg av. Dette håper vi bidrar til at klubbene kan 

ha bedre forutsigbarhet og å kunne planlegge året godt. 

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

informasjon og medlemsstatistikk gjeldende for kalenderåret 2015. 

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! 

 
 

 
Sven Richard Magerøy Tønnessen  Aleksander Wermers Nilsen 

President Visepresident 
 
 

 
Marte Myhrer-Hoaas Alice Fjelldal 

 Styremedlem Styremedlem 
 
 

 
Ana Teresa Holsether Bjørn Christian Thode 

Styremedlem Generalsekretær  
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2. Organisasjon og forbundets sammensetning 
NSBF bestod i 2016 av et hovedstyre, to formelle komiteer, fire uformelle komiteer samt fem 

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 ikke 

godtgjørelse. 

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

godt og utviklende miljø. 

Det har for 2015 ikke vært registrert sykefravær blant ansatte i NSBF. 

NSBF forurenser ikke det ytre miljø. 

 

2.1. Styre, komiteer og ansatte i NSBF 2015 
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   Sven Richard Tønnessen (Oslo Alligators) 

Visepresident   Aleksander Nilsen (NTNUI Knickers) 

Styremedlem  Marthe Myhrer-Hoaas (Oslo Pretenders) 

Styremedlem   Ana Teresa Holsether (ØHIL Royals) 

Styremedlem   Alice Fjelldal (Trondheim Baseball) 

Varamedlem   Charles Vezina (Kristiansand Suns) 
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Valgkomité 

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

disse til generalforsamlingen. Medlemmene blir valgt på generalforsamling. 

Leder    Henrik Hanselmann (Kristiansand Suns) 

Medlem   Monica Meling (Sola Baseballklubb) 

Medlem   Terje Myhrer-Hoaas (Oslo Baseballklubb Pretenders) 

Varamedlem  Yann Gloux (Trondheim Baseball) 

Kontrollkomité 

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

Medlemmene blir valgt på generalforsamling. 

Leder    Ian Clark (ØHIL Royals) 

Medlem   Sjurd Skutlaberg (Bergen Wet Sox) 

Teknisk Komité (TK) 

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

kompetanse innen dømming samt score keeping. Komitéens medlemmer blir tilsatt av hovedstyret. 

Leder   Ikke tilsatt 

Styrets representant Sven Richard Magerøy Tønnessen 

Turneringsreglement Mari Ellingsen 

Scorekeeping  Noel W. Smith 

Dømming  Ikke tilsatt 

Fra og med 2016 vil TK bli tilsatt i forbindelse med Høstmøtet, og det er sittende Teknisk Komité på 

tidspunktet for Generalforsamlingen som blir rapportert 

Turneringskomiteen (TUK) 

Turneringskomiteen er en uformell komité som er ansvarlig for å utarbeide serieoppsett, samt bistå i 

planlegging av NSBF-organiserte turneringer. Komitéens medlemmer blir tilsatt av hovedstyret. 

Leder   Terje Hoaas (Oslo Pretenders) 

Medlem  Sjurd Skutlaberg (Bergen Wet Sox) 

Medlem  Andy Johnson (Kristiansand Suns) 

Fra og med 2016 vil TUK bli tilsatt i forbindelse med Høstmøtet, og det er sittende Turneringskomité 

på tidspunktet for Generalforsamlingen som blir rapportert. 

mailto:baseball@nif.idrett.no
http://www.soft-baseball.no/


  

_________________________________________________________________________________________________________ 

NORGES SOFT & BASEBALL FORBUND - NORWEGIAN SOFT & BASEBALL FEDERATION 

ULLEVÅL STADION, SOGNSVEIEN 73, 0840 OSLO, NORWAY 

TEL: (+ 47) 21 02 90 00, TEL DIR: (+ 47) 21 02 98 55, FAX: (+ 47) 21 02 90 03 

E-MAIL: baseball@nif.idrett.no 

WWW.SOFT-BASEBALL.NO 

4 

 

Barn og ungdoms-komiteen (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. Alle klubber med aktivitet for barn og 

unge skal ha et medlem i komiteen. 

Leder   Einar Nordgaard (Uavhengig) 

Styrets representant Bjørn Christian Thode (Oslo Alligators) 

Medlem  Bruce Nester (Sola Aviators) 

Medlem  Carl Davis (Mjøndalen Brown Sox) 

Medlem  Jason Wendell Smith (Rælingen Stars) 

Mdlem   Øyvind Ludvigsen (Rælingen Stars) 

Medlem  Reidar Høyem (Moss Shields) 

Medlem  Brian Howard (Moss Shields) 

Medlem   David Schroeder (Sandefjord Vikings) 

Medlem  Philip Tolloczko (ØHIL Royals) 

Medlem  Nicole Renee Fett (Trondheim Baseball) 

Anleggskomiteen (AK) 

Anleggskomiteen er en uformell komité som er ansvarlig for å tilrettelegge for, og hjelpe klubber 

med, utbygging av baner og andre anlegg. Komitéens medlemmer blir tilsatt av hovedstyret i 

forbindelse med Høstmøtet. 

Leder   Ikke tilsatt 

Medlem  Ikke tilsatt 

Ansatte 

Generalsekretær (100 %)    Bjørn Christian Thode 

Nasjonal leder for sportslig utvikling (ca. 10 %)  Andy Johnson 

Hovedtrener for Norges Baseballakademi (ca. 10 %) Brian Bach 

Hovedtrener for Norges Landslag i Baseball (ca. 5 %) Fabian Weber 

Teknisk Direktør (ca. 3 %)    Noel Wesley Smith 

Head Scorekeeper (ca. 2 %)    Noel Wesley Smith 
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2.2. Styrets arbeid 
I styrets valgperiode 2015 ble det avholdt 12 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. 

I tillegg ble det avholdt arbeidsmøter for styret i forbindelse med NSBF-konferansen i Oslo, 22.-

23.oktober. Samtlige styremedlemmer unntatt vara var til stede på arbeidsmøtene. 

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 3. – 4. 

juni, på Fornebu. 

 President Sven Richard M. Tønnessen deltok på NIF sitt styrelederseminar 3.juni 2016 

 President Sven Richard M. Tønnessen og generalsekretær Bjørn Christian Thode deltok på 

Norsk Idretts Inspirasjonsdag 10.januar 2017 

Særforbundenes Fellesforbund (SFF) 

 Generalsekretær Bjørn Christian Thode deltok på seminar om likestilling i norsk idrett 15. 

februar 2017. 

Det Europeiske Baseballforbundet (CEB) 

 NSBF stilte med to representanter på CEB-kongressen i Bled, Slovenia 15.-17.februar. NSBF 

var representert ved visepresident Aleksander Nilsen og generalsekretær Bjørn Christian 

Thode. 

Det Europeiske Softballforbundet (ESF) 

 NSBF stilte med to representanter på ESF-kongressen i Bled, Slovenia 15.-17.februar. NSBF 

var representert ved visepresident Aleksander Nilsen og generalsekretær Bjørn Christian 

Thode. 

World Softball and Baseball Confederation (WSBC) 

 NSBF deltok ikke på arrangementer i regi av WSBC 

 

2.4. Klubber og medlemsstatistikk 
Medlemsstatistikk for 2016 er ikke tilgjengelig før etter samordnet rapportering avsluttes 30. april. 

Av den grunn blir det rapportert på aktivitetstallene for 2015. 
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NSBF hadde 19 medlemsklubber per 31.12.2015: 

 Alna Baseballklubb 

 Bergen Baseballklubb 

 Drammen Baseballklubb 

 Fredrikstad Bears Baseballklubb 

 Kristiansand Baseballklubb 

 Moss Baseballklubb 

 Norges Handelshøyskoles Idrettsforening 

 Notodden Victory Baseballklubb 

 NTNUI 

 Oslo Alligators Soft- og Baseballklubb 

 Oslo Mosjonssoftballklubb 

 Oslo Pretenders Sportsklubb 

 Oslo Rangers Baseballklubb 

 Ringerike Baseballklubb 

 Rubbestadneset IL 

 Sandefjord Vikings Baseballklubb 

 Sola Baseballklubb 

 Trondheim Baseballklubb 

 Øvrevoll Holse IL 

Det ble opprettet tre nye klubber i 2016, så det er i dag totalt 22 klubber i NSBF: 

 Mjøndalen Idrettsforening 

 Trimius 

 Rælingen Baseballklubb 
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Aktivitetstall for 2015 i de ulike aldersgruppene og totalt i forbundet (tall fra 2014 i parentes) 

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

Kvinner 54 (43) 23 (12) 43 (34) 63 (56) 183 (145) 

Menn 139 (190) 128 (163) 95 (133) 325 (310) 687 (796) 

Totalt 193 (233) 151 (175) 138 (167) 388 (366) 870 (945) 

 

 

Aktivitetsutvikling de siste 10 år 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kvinner 32 33 86 131 135 198 151 146 145 183 

Menn 335 335 369 564 617 647 667 690 796 687 

Totalt 367 368 455 695 752 845 818 836 941 870* 

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

Gjennom det siste tiåret har forbundet hatt en svært positiv utvikling i medlemstallet. De siste årene 

har vi også sett stor vekst i aktivitetsnivå blant medlemmene, og flere og flere klubber velger å delta i 

spill organisert av NSBF. Vi har fremdeles mindre enn 2/3 av påkrevd aktivitetstall for å inneha 

særforbundsstatus i NIF (1500 medlemmer). Men den gode utviklingen vi ser gjør oss trygge på at vi 

kommer til å oppnå kravet i løpet av rimelig tid. 

Dersom vi ikke når kravet på 1500 medlemmer kan dette utgjøre en økonomisk utfordring på sikt, da 

det kan forventes at tilskuddene vil bli redusert dersom ikke aktivitetstallene kommer opp på nivå for 

gjeldende opptakskriterier i NIF. Frem mot Idrettstinget 2011 ble det jobbet med fordelingsmodeller 

som la til grunn at forbund med mindre enn 1500 medlemmer gradvis ville kunne miste tilskudd 

dersom man aktivitetstallene økte til over minimumskravet, men rammetilskuddsordningen ble 

allikevel ikke endret i 2011. Problemstillingen er på nytt aktualisert ved at det nå er gjennomgang av 

alle idrettens tilskuddsordninger, noe som kan få betydning for NSBF sine tilskudd dersom ikke 

aktivitetstallene øker. Dersom ordningen(ne) endres, vil dette etter all sannsynlighet ikke få 

betydning før etter idrettstinget i 2019, altså tidligst for regnskapsåret 2020.  
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3. Økonomisk årsberetning 
OBS! Grunnet sykdom hos Idrettens Regnskapskontor er det forsinkelser i å ferdigstille 

særforbundenes regnskap. Beretningen er basert på tall som ikke er validert av IRK. 

 

Regnskapet er avsluttet med et negativt driftsresultat på kr 281 250,-, mot et budsjettert underskudd 

på 434 000,-. Etter finansielle poster har forbundet et underskudd på kr 242 250,-, som styret 

foreslår ført mot akkumulert overskudd. Dette gir forbundet en positiv egenkapital på kr 2 509 021,- 

for 2016, mot kr 2 751 271,- for 2015. For nærmere redegjørelse av tall og disposisjoner henvises det 

til «Årsregnskapet». 

 

Regnskapet pr. 31.12.16 er oppgjort under forutsetning om fortsatt drift. 

 

Generalforsamlingen i 2016 vedtok et fremoverlent budsjett som la til rette for økt aktivitet og 

aktivitetsutvikling. Underskuddet er i tråd med budsjettet og kan blant knyttes til økte tilskudd til 

bygging av anlegg, forbundets 25-års jubileum og eliteaktiviteter, som landslagets deltakelse i EM i 

Slovenia. 

Landslaget hadde dessverre et betydelig overforbruk i 2016 som først ble oppdaget på slutten av 

året. Den største bidragsyteren til overskridelsen var innkjøp av drakter og treningstøy fra NSBF sin 

nye leverandør Macron. Kostnadene for drakter og tøy ble langt høyere enn tiltenkt, og det ble ikke 

gjort tilstrekkelig kostnadskontroll av landslaget. For å kunne fortsette med elitesatsing og landslag 

trenger vi økonomisk forutsigbarhet, og at forbruket holdes på et edruelig nivå. Derfor er denne 

overskridelsen tatt svært alvorlig og tatt opp med leder for sportslig utvikling og elitesatsing Andy 

Johnson. For å gjøre opp for overskridelsen vil landslaget få redusert tildeling i 2017 og 2018, for å 

holde oss til generalforsamlingens vedtatte støtte på gjennomsnittlig 180.000,- i perioden 2014-

2018. I tillegg har vi implementert bedre rutiner for planlegging og oppfølging av kostnader. 

Forbundet mottok opprinnelig mindre rammetilskudd fra NIF enn forventet, da fordelingsnøkkelen 

for idrettens IT-kostnader ikke var blitt vektet i forhold til hvert forbunds antall ansatte og bruk av 

idrettens nettverk og systemer. NSBF har derfor en fordring mot NIF på ca. kr 70 000,- for 

overfakturerte kostander på IT for 2016. Dette skal tilbakebetales over 3 år. 

Innfasing av ny fordelingsnøkkel for de øremerkede midlene innenfor Post 3 bidrar til økte inntekter. 

Disse midlene fordeles til særforbundene på bakgrunn av rapporterte aktivitetstall fra idrettslagene 

fra foregående år, aldersfordelingen blant forbundets medlemmer, ledelses- og aktivitetsutvikling og 

implementering av idrettens verdigrunnlag og retningslinjer. På grunn av upresise aktivitetstall i 

forbindelse med overgang til ny rapporteringsløsning for idretten, ble tildelingen for 2016 basert på 

aktivitetstallene fra 2014. 2015-tallene ble ikke klare for andre halvår 2016 og det har derfor oppstått 

et etterslep for beregningsgrunnlaget på ett år. Forbundet vil derfor for 2017 motta tilskudd på 

bakgrunn av rapporterte tall for 2015, et år hvor forbundet opplevde et lite fall i aktivitetstallene. 

Forbundet kan derfor kun forvente en moderat økning i tildelingen for 2017.  
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Forbundet innledet i 2013 et samarbeid med Norges Bandyforbund og Norges Bueskytterforbund om 

lotteri- og bingodrift i selskapet CB Sinsen AS. Samarbeidet ble inngått for å sikre foreningens andel 

av overskuddet. Dette sikret oss også i 2016 en betydelig inntekt fra lotteri- og bingo. For å oppfylle 

de lovmessige kravene til eierskap av aksjer, var forbundet forpliktet til å kjøpe seg opp med 0,6 %. 

Per 31.12.15 har forbundet nå en eierandel i CB Sinsen AS på 2 %. Etter toppåret 2013 for forbundets 

inntekter fra lotteri og bingo ser inntektene nå ut til å ha stabilisert seg rundt kr 250 000,-. I 2016 

mottok forbundet kr 268 031,- og forbundets inntekter fra lotteri og bingo er således betydelige 

sammenliknet med hva mange andre organisasjoner mottar, men vil fortsette å være usikre pga. 

bransjens egenart og rammebetingelser.  

For 2016 ble det anbefalt at styret startet nedskriving av aksjenes verdi. Forbundet har i løpet av året 

hatt betydelige administrative utgifter knyttet til eierskapet for å sikre fortsatt drift. Det var derfor 

enighet blant eierne fra særforbundene (Norges Bandyforbund, Norges Bueskytterforbund og Norges 

Soft- og Baseballforbund) å avhende forbundets aksjepost og drift av selskapet til profesjonelle 

aktører innen lotteri- og bingonæringen. Aksjene ble avhendet mot at forbundene var sikret 

minimum 5 år tilstedeværelse som mottaker av overskudd til lotteriverdig organisasjon på CB Sinsen. 

NSBF sin økonomi er i likhet med mange andre mindre særforbund sterkt knyttet til overføringer 

over tippenøkkelen (Norsk Tipping) og f.eks. inntekter fra Lotteri og Bingo. Forbundet risikerer å få 

redusert sine tilskudd i større grad enn andre større særforbund i fremtiden dersom ikke antallet 

aktive og klubber økes. Ekstraordinære overføringer og støtteordninger fra Kulturdepartementet, 

som «Post 3»-midler, er under press fra andre særforbund som ikke har kommet like heldig ut i ny 

fordelingsnøkkel sammenliknet med tidligere år. Disse ordningene vil bli evaluert de kommende 

årene og det er forventet at blant annet en ny fordelingsnøkkel for rammetilskudd til særforbundene 

kan bli presentert allerede til Idrettstinget i 2019. For 2016 utgjorde Post 3-overføringen kr 507 621,-, 

og kan forventes å øke mot over kr 600 000,- mot 2017. Denne tildelingen er sterkt knyttet mot 

utvikling av aktivitet for barn og unge i aldersgruppene 6-12 og 13-19, og uten vekst innen disse 

gruppene vil det være vanskelig å forsvare fremtidige overføringer i denne størrelsen fra 

Kulturdepartementet. 

Forbundet vil også i uoverskuelig fremtid være sterkt avhengig av rammetilskuddet fra Norges 

Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité og helt avhengig av at aktivitetstallene bringes 

til et nivå hvor forbundet tilfredsstiller kravene til særforbundsstatus. 
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Kommentarer til budsjettet for 2016 

Styrets forslag til 2017-budsjett viser et underskudd på kr 395 976 som finansieres ved akkumulert 

positiv egenkapital. Deler av budsjettet er til søknadsbaserte støtteordninger, og vil således kun bli 

brukt dersom klubbene benytter seg av støtteordningene.  

 

Grunnet forsinkelser på idrettens regnskapskontor er ikke resultatet for 2016 helt nøyaktig. Men i 

henhold til NSBF sine tall er budsjettet for 2017 utarbeidet. NSBF styret har fokusert på å budsjettere 

på bakgrunn av disse tallene, i henhold til våre strategiske satsningsområder og våre verdier. 

Pengene satt av til barn og ungdom gjenspeiler det strategiske satsingsområdet barn og ungdom. 

Likeså med pengene satt av til anlegg. Pengene til breddeidrett understøtter verdiene grenseløse og 

økende. Pengene satt av til landslaget er både i tråd med verdien ytende, og at landslaget sitt formål 

er å være til inspirasjon for barn og unge, fremfor å være en ren elitesatsing. 

Barn og ungdom 

 20 000 kr til arrangering av to sommerleire for barn 

 201 502 kr til Barne- og ungdomskomiteen og generell baseballutvikling for barn 

 22 500 kr til skolebesøk/SFO og annen rekruttering av barn og ungdom 

 25 000 kr til markedsføringsmateriell o.l. 

Anlegg 

 250 000 kr til anleggsutvikling 

Breddeidrett og utdanning 

 430 227 kr gjennomføring av turneringer 

 129  41 kr til aktivitetsutvikling, trenerutdanning/Trenerløypa 

 33 000 kr til utvikling av dommere og scorekeepere etc. 

 114 000 kr til klubbutvikling, støtteordninger og søknader fra klubber. 

Toppidrett 

 Landslaget støttes med et gjennomsnitt på 180 000 kr per år i en fem års-periode fra 

2014 – 2018. Kostnadene vil være høyere i mesterskapsår (2016 og 2018), og lavere i 

årene der det ikke er mesterskap. For 2017 er det budsjettert netto kostnader på ca. kr 

115 000 kr  

 NSBF mottar øremerkede midler på ca. kr 200 000,- per år til «Utviklingsorientert 

ungdomsidrett». NSBF sine baseballakademier for ungdom er finansiert ved disse 

midlene. For 2016 er det budsjettert med ca. kr 278 000,- til akademiene. Denne 

kostnaden er høyere enn normalt sett, da den nye akademiet i Bergen trenger en del 

utstyr til oppstart 
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4. Aktivitetsrapport 2015 

4.1. Norsk Baseballiga (NBL) 
NBL ble avholdt som en to-delt serie med grunnserie og sluttspill. Totalt 13 lag deltok i NBL i 2016, 

men et lag meldte seg ut etter serieoppsettet uten å ha spilt én kamp. Totalt ble det planlagt 84 

kamper, pluss opp til 13 sluttspillkamper. 

Grunnserie 
I første divisjon (NBL1) var det seks lag fordelt i to grupper. Tre lag i NBL1 Øst, og tre lag i NBL2 Vest. 

NBL1 Øst besto av Alna Caribeños, Oslo Pretenders 1, og Oslo Rangers. NBL2 Vest besto av Bergen 

Wet Sox, Kristiansand Suns 1, NTNUI Knickers. 

I grunnserien i NBL1 var det planlagt totalt 42 kamper – 14 kamper for hvert lag. I grunnserien i NBL1 

ble det spilt 40 kamper og gitt 2 walkovers. 

I andre divisjon (NBL2) var det syv lag fordelt i to grupper, fire lag i NBL2 Øst og tre lag i NBL2 Vest. 

NBL2 Øst besto av Trimius Miners, Royals A, og Royals B. NBL2 Vest besto av Kristiansand Suns 2, 

Rubbestadnes Stormkast, og Sola Aviators. 

I grunnserien i NBL2 var det planlagt totalt 42 kamper - 24 i NBL2 Øst og 18 i NBL2 Vest – 12 kamper 

for hvert lag. Etter et lag (Stormkast) trakk seg i begynnelsen av serien søkte de andre to lagene i 

NBL2 Vest tillatelse om å kunne spille en ekstra seks offisielle kamper i grunnserien. Styret godkjente 

disse kampene som offisielle. I grunnserien i NBL2 Øst ble det spilt 16 kamper og 8 annullerte 

kamper. I grunnserien i NBL2 Vest ble det spilt 12 kamper og 12 walkover gitt av Stormkast som trakk 

seg fra serien. 

Sluttspill 
De to beste lagene fra hver divisjon (Caribenos, Rangers, Suns og Knickers) gikk til semifinale som var 

en double eliminasjonsrunde. Rangers og Suns var de to beste lagene herfra og spilte finale, best av 

3. 

Det lavest rangerte laget fra hver divisjon (Oslo Pretenders 1 og Bergen Wet Sox) skulle spille Division 

Series (DS) mot vinneren av NBL2Ø og NBL2V (Royals A og Aviators), men Aviators ønsket ikke å delta 

i DS fordi de ønsket ikke opprykk til NBL1 2017. DS ble spilt derfor som round-robin. Royals A tapte 

begge kampene i DS. Dermed beholdt Pretenders 1 og Wet Sox plassene sine i NBL1. 

Totalt ble det spilt 11 sluttspillkamper- 5 semifinalekamper, 3 finalekamper, og 3 

divisjonsseriekamper.  
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Resultater i NBL 

Medaljer 
1. Kristiansand Suns 

2. Oslo Rangers 

3. Alna Caribeños 

Kvalifisert til NBL1 

1. Bergen Wetsox (beholdt plassen) 

2. Oslo Pretenders (beholdt plassen) 

  

Kristiansand Suns feirer seriemesterskapet 
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Grunnserien i NBL1 Vest 
1. Kristiansand Suns 

2. NTNUI Knickers 

3. Bergen Wet Sox 

Grunnserien i NBL1 Øst 
1. Alna Caribeños 

2. Oslo Rangers 

3. Oslo Pretenders 

Grunnserien i NBL2 Vest 
1. Sola Aviators 

2. Kristiansand Suns 2 

3. Rubbestadneset Stormkast 

(DQ) 

Grunnserien i NBL2 Øst 
1. ØHIL Royals A 

2. ØHIL Royals B 

3. Oslo Pretenders 2 

4. Trimius Miners 

 

 

 

 

  

Sola Aviators – vinnere av NBL2 Vest 

ØHIL Royals A – vinnere av NBL2 Øst 
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4.2. Kristiansand Baseball Open (KBO) 
KBO er et åpent arrangement som er blitt arrangert av Kristiansand Baseballklubb siden 2009. 

 

14-16. mai 2016 arrangerte Kristiansand Suns sin årlige pinseturnering KBO (Kristiansand Baseball 

Open). Dette var et arrangement for seniorlag, LL-lag og Youth Baseball. Det ble spilt seniorkamper 

mellom Kristiansand Suns, Stavanger og Kongsberg Miners. Det ble også spilt kamper mellom 

Kristiansand Suns LL og ØHIL Royals LL. Youth-kampene ble spilt med blandet lag med spillere fra 

Kristiansand, Stavanger og Royals. Det var mye aktivitet på den nye banen som nå hadde fått gress i 

infielden. 
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