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Foto: Endre Lohne 

Presidenten har ordet 
I 2017 hadde vi størst deltakelse i organisert 

seriespill i NSBF sin historie.  Vi lanserte 

turneringskonseptet Forbundsserien som senket 

barrierene for deltakelse med fokus på deltakelse 

og moro fremfor regler og konkurranse. 

Resultatet var en serie med hele 12 lag, og 17 lag i 

seriespill totalt sett. Vi plantet også frøene for å få 

softball ordentlig på kartet igjen. 

2017 har vært et litt ambivalent år for meg. Det var 

en stor glede å se arbeidet vi gjorde gjennom off- 

season bære frukter i form av så god deltakelse i 

Forbundsserien og videre økt kvalitet i Eliteserien. 

Det var fantastisk å se et Little League som blir 

stadig bedre år for år. Og det var herlig å runde av 

aktivitetsåret med softballfest i Sandefjord med 

over 50 spillere. 

På den annen side er det tungt å se at mange av 

våre gode planer, ambisjoner og intensjoner ikke 

blir gjennomført. Vi skulle ha to sommerleirer med 

baseball for barn, og begge måtte avlyses. 

Landslagsledelsen har snakket lenge om å 

arrangere en internasjonal turnering, og i år skulle 

vi være vertskap for Nordic Baseball Open den nye 

flotte banen i vakre Trondheim. Tidlige signaler fra 

de andre landene om at de ville være med var 

dessverre ikke godt nok – arrangementet måttet 

avlyses da vi ikke fikk påmeldingene vi ventet. Med 

dette ble hele samlingen også avlyst, og landslaget 

hadde kun én treningssamling gjennom året. 

Mot slutten av året sa også Fabian Weber, 

hovedtrener for landslaget siden 2015, opp sin 

stilling. Han vil fortsette å hjelpe landslaget, men i 

en uoffisiell rolle. Fabian har gjort en god jobb med 

å heve det sportslige nivået og satt stort fokus på 

fysikk og atletisk trening gjennom sine år som 

trener. Vi håper at han kan fortsette å være en 

positiv kraft for NSBF også fremover. 

Selv om dette var et turbulent år ser vi at 

strukturene og verktøyene vi har bygget opp 

fungerer godt. Både jeg og visepresidenten har 

hatt perioder gjennom dette året der vi ikke har 

kunnet prioritere vårt frivillige arbeid i NSBF. Da er 

det godt å se at vi klarer å bygge på de 

dokumenterte erfaringene våre og vedlikeholde 

gode arrangementer på NSBF-konferansen og 

generalforsamlingen, og at kjerneaktivitetene vår 

gjennomføres. 

På NSBF-konferansen opprettet vi (endelig) en 

softballkomité. Dette er et område jeg brenner for 

da jeg tror at softball sine lavere inngangsbarrierer 

og raskere vei til mestring gjør det til en perfekt 

idrett som kan vokse. Jeg vil takke David Schroeder 

som leder komitéen og har bygget opp et 

fantastisk miljø i Sandefjord som er drivkraften for 

resten av landet. Jeg vil også takke Alice Fjelldal 

spesielt for fabelaktig innsats i styret i år – spesielt 

med oppfølging av softballkomiteen og fokus på 

kommunikasjon, web og sosiale medier. 

La oss gjøre 2018 til vårt beste år noensinne. La oss 

fortsette å vokse baseballaktiviteten vår. La oss få 

enda mer trykk i satsingen på baseball for barn. Og 

la oss slippe softball fri! 

 

_________________________________ 

Sven Richard Magerøy Tønnessen 

President i Norges Softball og Baseball-forbund
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Formål, målsetninger, strategi, visjon og verdier 
 

 

 

 

 

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 4. 

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. 

 

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 



  

 

 

NSBF sine målsetninger er tilpasset CEB sine mål for 2021 

 

 “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 
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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. 

Årsberetningen inneholder også en tentativ plan med viktige datoer for 2018, 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 gjeldende for kalenderåret 2017. Da samordnet rapportering for klubbene ikke 

foreligger før etter 30. april hvert år, er medlemsstatistikk oppdatert med data fra 2016. 

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 

President 

Aleksander Wermers Nilsen 

Visepresident 

 

 

Marte Overgaard 

Styremedlem 

 

 

Marit Alice Fjelldal 

Styremedlem 

 

 

 

Erlend Blom 

Styremedlem 

 
Bjørn Christian Thode 

Generalsekretær 
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2. Organisasjon og forbundets sammensetning 
NSBF bestod i 2017 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 

godtgjørelse. 

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

godt og utviklende miljø. 

Det har for 2017 ikke vært registrert sykefravær blant ansatte i NSBF. 

NSBF forurenser ikke det ytre miljø. 

 

2.1. Styre, komiteer og ansatte i NSBF 2017 
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 Overgaard (Trimius Miners) 

Styremedlem   Marit Alice Fjelldal (Trondheim Baseball) 

Styremedlem   Erlend Blom (Trimius Miners) 

Varamedlem   Jason W. Smith (Rælingen Baseballklubb) 

 

Kontrollkomité 

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

Medlemmene blir valgt på generalforsamling. 

Leder    Ian Clark (Øvrevoll Hosle IL) 

Medlem   Mona B. Ludvigsen (Oslo Alligators) 

 

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 

3 

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   Ola Apenes (Drammen Baseballklubb) 

Medlem   Philip Tolloczko (Øvrevoll Hosle IL) 

Varamedlem  Christy Brownlee (Mjøndalen IF) 

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. 

 

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. 

mailto:baseball@nif.idrett.no
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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) 

Medlem  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 

 

2.2. Styrets arbeid 
I styrets valgperiode 2017 ble det avholdt 7 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. 

mailto:baseball@nif.idrett.no
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I tillegg ble det avholdt arbeidsmøter for styret i forbindelse med NSBF-konferansen i Oslo, 21.-22. 

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 12. – 13. 

mai, i Bodø. 

Særforbundenes Fellesforbund (SFF) 

 Generalsekretær Bjørn Christian Thode har deltatt på enkelte møter i SFF i 2017. 

Det Europeiske Baseballforbundet (CEB) 

 NSBF stilte ikke med representanter til årets ESF-kongress. 

Det Europeiske Softballforbundet (ESF) 

 NSBF stilte ikke med representanter til årets ESF-kongress. 

World Softball and Baseball Confederation (WSBC) 

 NSBF deltok med to representanter på WBSC-kongress 11. – 13. oktober, i Botswana. NSBF 

var representert ved styremedlem Marit Alice Fjelldal og generalsekretær Bjørn Christian 

Thode. 

 

2.4. Klubber og medlemsstatistikk 
Medlemsstatistikk for 2017 er ikke tilgjengelig før etter samordnet rapportering avsluttes 30. april. 

Av den grunn blir det rapportert på aktivitetstallene for 2016. 

NSBF hadde 19 medlemsklubber per 31.12.2016: 

 Alna Baseballklubb 

 Bergen Baseballklubb 

 Drammen Baseballklubb 

 Fredrikstad Bears Baseballklubb 

 International School of Stavanger 

 Kristiansand Baseballklubb 

 Mjøndalen Idrettsforening 

 Moss Baseballklubb 

 Norges Handelshøyskoles Idrettsforening 

 NTNUI 

 Oslo Alligators Softball- og Baseballklubb 

 Oslo Mosjonssoftballklubb 

 Oslo Pretenders Sportsklubb 

 Oslo Rangers Baseballklubb 

 Ringerike Baseballklubb 

 Rubbestadneset IL 

 Sandefjord Vikings Baseballklubb 

 Sola Baseballklubb 

 Trimius Miners 

 Trondheim Baseballklubb 

 Øvrevoll Hosle IL 

mailto:baseball@nif.idrett.no
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Følgende klubb fikk ikke godkjent styret av Akershus Idrettskrets i 2017: 

 Rælingen Baseballklubb 

Aktivitetstall for 2016 i de ulike aldersgruppene og totalt i forbundet (tall fra 2015 i parentes) 

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

Kvinner 93 (54) 16 (23) 51 (43) 55 (63) 215 (183) 

Menn 154 (139) 98 (128) 125 (95) 333 (325) 713 (687) 

Totalt 247 (193) 114 (151) 176 (138) 388 (388) 928 (870) 

 

 

Aktivitetsutvikling de siste 10 år 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kvinner 33 86 131 135 198 151 146 145 183 215 

Menn 335 369 564 617 647 667 690 796 687 713 

Totalt 368 455 695 752 845 818 836 941 870 928* 

* 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 positiv utvikling i medlemstallet, og vi sett har 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). Å oppnå minimum 1500 medlemmer synes viktigere i dagens situasjon i 

norsk idrett enn kun for få år siden.  

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. Økt fokus 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. Dersom kun tilskuddsordningen(ne) 

endres, vil dette etter all sannsynlighet ikke få betydning før etter idrettstinget i 2019, altså tidligst 

for regnskapsåret 2020. Moderniseringsprosessen i norsk idrett er i startfasen og har en foreløpig 

tidshorisont på 5 år, men dette kan endres.  
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3. Økonomisk årsberetning 
Regnskapet er avsluttet med et positivt driftsresultat på kr 241 522,-, som etter finansielle poster gir 

et overskudd på kr 268 490,-, mot et budsjettert underskudd på 395 976,-. Styret foreslår dette ført 

mot akkumulert overskudd. For nærmere redegjørelse av tall og disposisjoner henvises det til 

«Årsregnskapet». 

Regnskapet pr. 31.12.17 er oppgjort under forutsetning om fortsatt drift. 

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 mottok derfor tilskudd for 2017 på 

bakgrunn av rapporterte tall for 2016, et år hvor forbundet opplevde en liten økning i de totale 

aktivitetstallene, men en reduksjon i tallene for aldersgruppen 13-19 år, som er vektet tyngst i 

fordelingsnøkkelen for Post 3. For 2018 kan forbundet derfor forvente et tilskudd på omtrent samme 

nivå som for 2017, eller kun en moderat økning i tildelingen.  

Forbundet innledet i 2013 et samarbeid med Norges Bandyforbund og Norges Bueskytterforbund om 

lotteri- og bingodrift i selskapet CB Sinsen AS. Eierskapet i CB Sinsen AS ble avsluttet i 2016, men det 

er fortsatt tett samarbeid mellom særforbundene og opp mot nye eiere, for å sikre foreningenes 

andel av overskuddet. Dette sikret oss også i 2017 en betydelig inntekt fra lotteri- og bingo. Etter 

toppåret 2013 for forbundets inntekter fra lotteri og bingo ser inntektene nå ut til å ha stabilisert seg 

rundt kr 250 000,-. I 2017 mottok forbundet kr 295 237,- 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.  

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 øker. 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 er under evaluering og det er 

forventet at blant annet en ny fordelingsnøkkel for rammetilskudd til særforbundene kan bli 

presentert allerede til Idrettstinget i 2019. For 2017 utgjorde Post 3-overføringen kr 558 123,-. 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 i uoverskuelig fremtid være sterkt avhengig av rammetilskuddet fra Norges 

Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité og helt avhengig av at aktivitetstallene bringes 
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til et nivå hvor forbundet tilfredsstiller kravene til særforbundsstatus. Men akkumulert egenkapital 

gjør at forbundet er i en posisjon til å opprettholde eksisterende drift i ett år, også ved dramatiske 

endringer i tilskudd fra Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité. 

Kommentarer til budsjettet for 2018 

Styrets forslag til 2018-budsjett viser et underskudd på kr 327 153,- 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.  

NSBF sitt budsjett for 2018 er utarbeidet på bakgrunn av 2017-tallene. NSBF-styret har fokusert på å 

budsjettere 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 

 15 000 kr til arrangering baseball-camps o.l. for barn 

 172 000 kr til Barne- og ungdomskomiteen og generell baseballutvikling for barn 

 23 000 kr til skolebesøk/SFO og annen rekruttering av barn og ungdom 

 20 000 kr til søknadsbasert reisestøtte 

Anlegg 

 300 000 kr til anleggsutvikling, inkludert avsetning til forberedelser til NM-Uka i 

Stavanger. 

Breddeidrett og utdanning 

 265 000 kr gjennomføring av turneringer 

 251 000 kr til aktivitetsutvikling, trenerutdanning/Trenerløypa 

 42 000 kr til utvikling av dommere og scorekeepere etc. 

 74 000 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 2018 er det budsjettert netto kostnader på ca. kr 

235 000 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 2018 er det budsjettert med ca. kr 230 000,- til akademiene.  
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4. Strategisk arbeid og langtidsplan 
Styret har i 2017 videreført har de fire strategiske satsingsområder utarbeidet i 2012. I løpet av 2017 

skulle satsingsområdene ha vært vurdert og revidert frem mot 2021. Satsingsområdene må 

diskuteres og vurderes av det nye styret under NSBF-konferansen. 

Under er beskrevet satsingsområdene, samt en kortfattet oppsummering om årets fremdrift i 

området.  

4.1. NSBF sitt arbeid og struktur 
Styre- og komitéarbeid i NSBF gjennomføres i hovedsak på frivillig basis, og vi trenger derfor god 

struktur og verktøy for å gjøre jobben så smidig som mulig. Ved å få på plass en mer effektiv 

arbeidsform og arbeidsfordeling vil vi tilrettelegge for å kunne gjennomføre større forbedringer i 

andre områder. Det er nå et uttalt satsingsområde at tydeligere struktur, ansvarsfordeling og 

gjennomføringsevne skal prege både styrets arbeid og NSBF som helhet. 

Langsiktige målsetninger: 

 Det skal være attraktivt å inneha ansettelse eller frivillig verv i NSBF 

 For å kunne øke aktivitetsnivået skal mer gjennomføringsansvar ligge på klubber og 

komitéer, mens hovedstyret skal skape gode rammebetingelser for dette, sette strategisk 

retning og arbeide med langsiktige planer 

Målsetninger for 2018: 

 God forankring og gjennomføringskraft hos softballkomitéen (SOK) 

 Sterkere kommunikasjon mellom BUK, TUK, TK og SOK 

 Hyppigere oppdateringer på sosiale medier – overføre fokus fra webside til sosiale medier 

 Forankring og gjennomføring av møter og aktivitet i Studentkomiteen 

Målsetninger for 2017, hentet fra årsrapport 2016: 

 Forbedre arbeidet i, og implementere gode mandater for, Teknisk Komité, 

Turneringskomitéen og Anleggskomiteen 

 Videreutvikle bruken av interne arbeidsverktøy og inkludere ansatte og komiteer i samme 

verktøy 

 Være bedre på å kommunisere arbeidet vårt med våre medlemmer, blant annet gjennom 

den nye nettsiden 

 Tydeliggjøre kontrakter og ansvarsområder for våre ansatte 

Viktigste gjennomførte punkter i 2017: 

 Utvidet aktivitet ved opprettelse av Forbundsserien 

 Oppdatert kampresultater og statisktikk for alle rapporterte kamper 

 Informasjon enklere tilgjengelig for klubbene under sesongen 2017 gjennom 

samarbeidsverktøy 

 Videreført samarbeidsmøter på NSBF-konferansen og Generalforsamlingshelgen 
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 Innført rollen kommunikasjonsansvarlig (Alice Fjelldal) i styret. Økt informasjonsflyt til 

klubbene og tilstedeværelse i sosiale medier, men ikke like mye som planlagt. 

 Har fylt to plasser i Teknisk Komité 

 Opprettet softballkomitéen og tilsatt medlemmer 

 Opprettet komité som arbeider for å legge bedre til rette for kvinner i NSBF 

4.2. Barn og Ungdom 
Vår viktigste målgruppe er barn og ungdom. Gjennom å øke aktiviteten hos unge vil vi legge til rette 

for at baseball og softball blir bærekraftige idretter i Norge i fremtiden. 

2016 har vært et nok et godt år for arbeidet for barn og ungdom. Barne- og Ungdomskomitéen (BUK) 

har fungert veldig godt og vært produktive. De har utarbeidet med en del av de langsiktige 

målsetningene, i tråd med den strategiske planen. Det er allikevel behov for en mer detaljert plan for 

hvordan hele softball- og baseballmiljøet skal nå dit. 

Langsiktige målsetninger: 

 Det skal være velfungerende lokale og regionale Little League-serier 

 Variant(er) av baseball er en del av pensum på skolen 

 Norges Baseballakademi skal bli en mer integret del av BUK sitt arbeid og inkludere minst 20 

spillere i byer som Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. 

Målsetninger for 2018: 

 Summer Camps, i samarbeid med klubber 

 Videreføring og utvidelse av Little League-serie 

 Skolebesøk og invitasjoner til skoler 

 Gjennomføring av flere Trener 1, modul 1, første gang våren 2018 

 Gjennomføring av Trener 1, modul 2 høsten 2018 

Viktigste gjennomførte punkter i 2017: 

 Gjennomført Trener 1, modul 1 høsten 2017 

 Grunnleggende Pitcher/Catcher-kurs 

 Første Little League-serie 

 Skapt Slåball 2.0 – utvidet websider med aktivitetsrettet informasjon og eksempler/øvelser 

 3 BUK-medlemmer deltok som observatører på barneturnering i Amsterdam 

- Overvære innendørsturnering for barn 

- Nettverksbygging 

- Møte med Jos Peeter og Ineke Brugman for utvikling av aktivitet for funksjonshemmede 

Foreløpige ambisjoner for 2018: 

 Summer Camps for barn 

 Videre utrulling av Slåball 2.0, med gjennomføring av skolebesøk 

 Utvidelse av Little league 

 Gjennomføre flere Trener 1-kurs 
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 Klubbspesifikk bistand med aktivitetsutvikling for barn 

 Dokument- og skjemabibliotek 

4.3. Anlegg 
Baseball og softball er idretter med store krav til anlegg. Uten dedikerte baner er det vanskelig å 

skape dedikerte miljøer. Derfor skal vi prioritere å skape nye baner og videreutvikle de eksisterende. 

Det meste av anleggsarbeidet skjer i klubbene, mens NSBF kan bistå, fasiliteter og bidra med hjelp til 

finansiering gjennom anleggskomiteen. 

Langsiktige målsetninger: 

 Det skal være minst én bane av nivå 4 eller høyere i hver av byene Oslo, Kristiansand, 

Stavanger, Bergen og Trondheim 

 Det skal være minst 15 baner av nivå 2 eller høyere i Norge 

 Det skal bygges et Nasjonalanlegg som holder internasjonal kvalitet og kan brukes til å 

organisere internasjonale turneringer 

 Det skal være gode innendørsfasiliteter for baseball i alle storbyer 

Gjennomførte aktiviteter i 2017: 

 Arrangert diskusjonsforum med kunnskapsdeling på generalforsamling og NSBF-konferansen 

 Aktivitet og diskusjon på dedikert anleggsforum på Facebook 

 Bistått baneprosjekter i Sandefjord, Drammen og Kongsberg 

 

Beskrivelse av gradering for anlegg, med antall baner i hver kategori: 

Grad Beskrivelse Antall baner 

1 Banen har ingen permanente baseball eller softball kjennetegn (slik som 

mound eller backstop). Banen er enten et åpent område eller et 

rekreasjonsområde som deles med andre idretter (slik som en 

fotballbane). Underlaget er kun gress eller kun grus. Banen får kun 

grunnleggende vedlikehold. 

8 

2 Banen har grunnleggende baseball og softball kjennetegn, inkludert 

mound (eller bærbar mound) og en permanent struktur som fungerer som 

backstop. Underlaget kan bestå av noen grusområder som er skåret ut 

rundt home plate og/eller basene. Banen kan motta begrenset 

vedlikehold som er spesifikk for baseball og eller softball. 

 

3 Banen har grunnleggende baseball kjennetegn (mound og utviklet 

backstop), tribuner bak beskyttelse eller en enkel dugout for spillere. 

Banen er inngjerdet under kamper av minst et midlertidlig outfield gjerde. 

Banens underlag inkluderer grus rundt home plate og basene. Det er 

jevnlig vedlikehold og det er generell kunnskap om baseball og softball 

2 
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spesifikt vedlikehold. 

4 Banen er kun for baseball og eller softball. Alle vanlige kjennetegn er 

tilstede inkludert mound, backstop, dugouts, bullpen mounds, grus rundt 

plate og baser eller muligens grus og gress infield. Permanent eller semi-

permanent gjerde rundt hele banen. Underlaget er enten grus/gress 

infield eller bare grus rundt baser og homeplate. Banen har flyttbare 

beskyttelses skjermer og kan være tilskuerplasser. Banen får 

baseball/softball spesifikt vedlikehold. 

4 

5 Banen er en komplett baseball/softball-fasilitet. Banen har lyskastere, 

scoreboard, kvalitetsunderlag, profesjonelt vedlikehold, batting cages, 

beskyttelses skjermer, alt ovenfor, permanent gjerde, infrastruktur for 

servering til tilskuere, sitteplasser for 300-1500 personer. 

 

6 Fasiliteten har alt. Minimum 3500 sitteplasser, pro-vedlikehold (in house), 

stadion er bemannet, billett fasiliteter, media fasiliteter, klubbhus i 

stadion, permanent offentlig call system, samt alt som er inkludert i grad 5 

og lavere. 

 

  

4.4. Kjennskap og media 
Vi ønsker å bli en mer synlig idrett i Norge. Det er mange i Norge som ikke vet hva baseball og softball 

er, og enda færre som er klar over at det eksisterer et relativt stort miljø for det i Norge. Dette er 

informasjon som må ut og som vil medføre økt medlemsmasse og aktivitet. 

Kjennskap og media er det strategiske satsingsområdet som har blitt lavest prioritert i 2017, da vi 

mener de andre områdene har vært viktigere. Vi er også avhengig av at våre klubber og medlemmer 

deler med oss det som skjer av aktiviteter rundt om i landet, da gjerne ved å sende oss bilder og 

innspill til artikler og nyhetssaker. Derfor er foreløpige ambisjoner for 2018 nesten identiske med 

ambisjonene vi hadde for 2016. 

Langsiktige målsetninger: 

 Et flertall av nordmenn skal vite hva baseball er, og at det spilles aktivt i Norge 

 Regelmessige artikler om baseball i nasjonale medier 

 En langsiktig sponsor som deler våre verdier 

Foreløpige ambisjoner for 2018: 

 NSBF skal kommunisere nyheter, resultater osv til medlemsklubber regelmessig 

 Det skal være minst én artikkel om norsk baseball i nasjonale medier 
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5. Aktivitetsrapport 2017 

5.1. Eliteserien (ELS) 
ESB ble avholdt som en to-delt serie med en grunnserie og Norgesmesterskap i Baseball (NMB), som 

sluttspill. Totalt 17 lag deltok i baseball i regi av NSBF i 2017, men et lag ble utestengt sent i 

grunnserien fordi de ikke fylte krav om sanksjoner etter regelbrudd. Totalt ble det spilt 88 kamper. 40 

i ESB grunnserien, 39 i forbundsserien, og 9 i NMB. 

Grunnserie 

I ESB var det fem lag som deltok i grunnserien. ESB besto av Bergen Wet Sox, Kristiansand Suns 1, 
NTNUI Knickers, Oslo Pretenders 1, og Oslo Rangers. I grunnserien i ESB var det planlagt totalt 40 
kamper – 16 kamper for hvert lag. I grunnserien i ESB ble det spilt 34 kamper, gitt 4 walkovers, og 2 
walkovers grunnet diskvalifikasjon. 
 
I FSB var det 12 lag. FSB besto av Drammen Loggers, Fredrikstad Bears, Kristiansand Suns 2, NHHI 
Baseball, Oslo Housecats, Oslo Pretenders 2, Rubbestadnes Stormkast, Sandefjord Vikings, Sola 
Aviators, Trimius Miners, Trondheim Earls, ØHIL Royals 
 
I grunnserien i FSB var det spilt totalt 39 offisielle kamper.  

 

Sluttspill 

Alle lagene i ESB skulle delta i sluttspill i form av en dobbelt eliminasjon turnering. Det beste 
berettiget lag i FSB ble invitert å delta. Et lag fra ESB ble diskvalifisert før NMB og ble derfor ikke med 
på turneringen.  
 
Totalt ble det spilt 9 sluttspillkamper. 
 
Resultater i ESB 

Medaljer 

1. Oslo Pretenders 

2. Bergen Wet Sox 

3. Kristiansand Suns 

NM - Baseball 

1. Oslo Pretenders 

2. Kristiansand Suns 

3. ØHIL Royals 

 

 

  

Oslo Pretenders feirer «The Double» på Dønnestad Stadion 
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5.2. Forbundsserien i Baseball (FSB) 
Forbundsserien i baseball er en fleksibel serie som er et lavterskeltilbud for klubber som ønsker å 

spille organisert baseball på sine egne premisser. Konseptet var en kjempesuksess og vi hadde hele 

12 lag med i serien. Lagene bestemmer selv hvor mange kamper de ønsker å spille. Det ble spilt 39 

kamper, der Kristiansand Suns var det mest aktive laget med 17 kamper. 

Unikt for Forbundsserien er at det ikke kun er sportslige resultater lagene konkurrerer i. Vi ønsker at 

FSB skal være en turnering der vi belønner helhetlig klubbutvikling – ikke kun sportslig. Lagene ble 

belønnet med Forbundspoeng i områder NSBF anser som viktig: 

 Holde gode arrangementer med gode fasiliteter 

 Skape baseballaktivitet for barn 

 Skape blæst om klubben og idretten 

Forbundstabellen 
 Forbunds

-poeng 

Aktivitets

-poeng 

Arrangements-

poeng 

Baseball 

for Barn Blæst Kommentar 

Kristiansand Suns 2 315 40 52 57 166  Forbundsmester! 

 Blæst-vinner 

Sola Aviators 252 46 20 150 36  Aktivitetsmester 

 Beste barneklubb 

Drammen Loggers 130 14 59 30 27  Beste arrangør 

ØHIL Royals 71 31 - 40 -  

 

Serietabell*     
 

Kamper spilt Vunnet Tapt Win % 

Kristiansand Suns 2 17 14 3 0.824 

ØHIL Royals 14 10 4 0.714 

Sola Aviators 13 4 9 0.308 

Oslo Pretenders 2 7 3 4 0.429 

Drammen Loggers 6 2 4 0.333 

 

* for å kvalifisere til serietabellen må laget ha spilt minst seks kamper. Rangeringen baseres på antall seiere, ikke win % 
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5.3. Kristiansand Baseball Open (KBO) 

 

KBO er et åpent arrangement som er blitt arrangert av Kristiansand Baseballklubb siden 2009. 3.- 4. 

juni ble KBO organisert som et helgearrangement for lag fra årets forbundsserie og ga følgelig poeng i 

Forbundstabellen. Deltakende lag var Kristiansand Suns 2, Sola Aviators og Trimius Miners. 

Kristiansand Suns vant alle sine kamper og følgelig miniturneringen 

 

5.4. Barneaktivitet 
Gjennom arbeidet i Barne- og Ungdomskomiteen (BUK) har mye av engasjementet og aktiviteten i 

mange av våre nyere klubber blitt bedre strukturert. I løpet av året har det blitt utarbeidet en «Long 

Term Development Plan» og «Baseball Expansion Plan» for perioden 2017-2020. Planen ble 

presentert på forbundets Høstkonferanse 2016 og ble formelt lagt frem for klubbene i forbindelse 

med forbundstinget 2017. Med flere aktive kommer også praktiske utfordringer, og klubbene er 

flinke og løsningsorienterte både når det gjelder avvikling av treninger og kamper. Tilgjengelighet på 

baner og treningsfasiliteter gjennom hele året er derimot en utfordring, i tillegg til at det er et stort 

behov for ressurspersoner med både tid og kompetanse. Videreutvikling av trenerløypa, med spesielt 

fokus på «Trener 1», samt implementering av «Slåball» og Beeball og andre tilpassede aktiviteter for 

barn og unge, er derfor viktige verktøy for å sikre rekruttering og kvalitet i aktivitetstilbudet til barn 

og unge. 
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Etter vedtak på Idrettstinget i 2015 har alle særforbund i NIF blitt pålagt å implementere 

sanksjonsbestemmelser for brudd på barnerettighetene og barneidrettsbestemmelsene i deres 

respektive turneringsreglement. NSBF implementerte dette før sesongstart 2016. Klubbledelse og 

trenere må ha fokus på idrettens verdigrunnlag, barneidrettsbestemmelsene og retningslinjene for 

barneidrett i alle aktiviteter hvor barn under 13 er aktive. Styret har ikke mottatt 

bekymringsmeldinger vedrørende dette og opplever at alle klubber med barneaktiviteter har som 

mål at både treninger og kamper skal skje på barnas premisser og for at de skal ha glede av fysisk 

aktivitet sammen med andre.  

På grunn av aldersmessig og geografisk spredning mellom lagene, har interne treningskamper i 

klubben i lang tid vært hovedmåten barn har kunnet spille baseballkamper. For å gi barn og unge 

muligheten til å spille mot andre i samme aldersgruppe har man derfor også arrangert åpne cuper 

hvor man kan stille med sammensatte lag. I lang tid har forbundets største, enkeltstående miljø for 

barn og unge er vært i Stavanger, hvor Stavanger Youth Baseball League hadde aktivitet på 37. året, 

med 89 barn fra 4 til 18. I 2016 tok derimot Kristiansand Suns over tronen med 112 barn og ungdom 

registrert i softball- og baseballaktivitet!   

Einar Nordgaard har også vært primus motor i utviklingen av en veileder for skolen for slåball, og en 

utvidet veileder for klubb. Begge veilederne vil være del av forbundets utvidede satsing på aktiviteter 

for barn og unge. Veilederen for skolen skal benyttes i klubbenes innsalg overfor skoler og SFO, mens 

klubbveilederen skal bidra til bedre og morsommere aktivitet for barn i klubben. Begge veilederne er 

del av den reviderte Trener 1-kurset, modul 1, som hadde introduksjon medio april 2016. I tillegg er 

det laget en landingsside for www.slåball.no, for å ta større eierskap til en aktivitet som langt flere 

nordmenn har kunnskap om. Denne siden har i stor grad erstattet den tidligere 

www.detteerbaseball.no-siden. Her har forbundet gjort det enklere å få tak i informasjon om slåball 

for barn og hvordan man enkelt kan komme i kontakt med en klubb. 

 

5.5. Integrering av funksjonshemmede 
Forbundet har så langt tilrettelagt for idrett for funksjonshemmede gjennom Trenerløypa og 

informasjon på forbundets hjemmesider. For 2017 har Rælingen Stars, i samarbeid med Stall 

Nordstjerna blitt tildelt kr 30 000,- av øremerkede midler over Post 3, til utvikling av våre idretter 

overfor personer med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Arbeidet er påbegynt og det ble i 

slutten av året gjennomført møte med ressurspersoner innen det nederlandske miljøet for 

funksjonshemmede, for å dra lærdom av hva man har gjort i Nederland samt å bygge nettverk. 

Arbeidet videreføres i 2018. 
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5.6. Andre aktiviteter 
Softball Vintercup 

3. februar arrangerte Sandefjord Vikings den første av forhåpentligvis flere åpne innendørs-

turneringer i årene som kommer. Sandefjord Vikings er en gammel klubb som har fått nytt liv 

gjennom nye ressurspersoner, som f.eks. David Schroeder. David og hans kone har vært drivkreftene 

i et softballmiljø i Sandefjord. Det deltok spillere fra lag fra Sandefjord Vikings, Moss Shields, Oslo 

Alligators, Oslo Housecats, Trimius Miners, Drammen Loggers og Trondheim Baseball. Arrangementet 

var en suksess og vil bli gjentatt 

 
Foto: Endre Lohne 

Forbundet ønsker at flere klubber skal satse på softball, både for å satse på jenteidrett, samt som et 

breddetilbud for alle interesserte. Forbundet ber derfor om søknader rettet direkte mot utvikling av 

aktiviteten da vi anser rekrutteringspotesialet som stort og idrettene våre hadde utspring i nettopp 

softball. 
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6. Eliteaktivitet 
Eliteaktivitet innen norsk baseball består av det Norske Landslaget i Baseball (NLLB) og det Norske 

Baseballakademiet (NBA), samlet kalt «Baseball Norge». Programmene er ledet av følgende 

ressurspersoner: 

         Nasjonal leder for Sportslig Uvikling, Andy Johnson, er hovedansvarlig for begge 
programmene 

         Brian Bach er ansatt regional trener for NBA i Oslo.  

         Fabian Weber var hovedtrener for NLLB og avsluttet arbeidsforholdet 31.12.2017.  

 Paco Garcia er frivillig pitching coach NLLB.  

         Alek Nilsen og Dan Hefley er frivillige regionale trenere for NBA i Trondheim 

         Sjurd Skutlaberg er frivillig regional trener for NBA i Bergen 

         Bruce Nester er frivillig regional trener for NBA i Stavanger 

 Sigmund Eldevik er frivillig trener for NBA i Oslo.  

2017 kan bli beskrevet som et internt fokusert år for Baseball Norge sin elitesatsing. Landslaget og 

NBA kjørte mest regionale treninger men hadde en innholdsrik og intens treningsleir på slutten av 

september.  Opprinnelig plan inkluderte en nordisk turnering for landslaget i Trondheim, som også 

skulle inkludere treningsleir til NBA-spillere.  Dessverre trakk for mange av lagene seg alle lagene og 

arrangementet ble avlyst. Bortfallet av turneringen ble avløst av en treningsleir for NBA og NLLB, 

kombinert med åpen tryout for spillere som ønsket å prøve seg på landslaget.  Helgen var en stor 

suksess og videreføres i 2018.   

Organisasjonsutviklingen vil fortsette i 2018 for å heve nivået i norsk baseball ved å utvikle og 

utdanne fremtidige lagledere, forbilder og ressurspersoner – både på og av banen, i tråd med det 

langtidsprosjektet Baseball Norge er. 

Mye fokus har vært på å fremheve kultur og profesjonalitet og dette skal fortsatt være tema i 2018 

og videre.  I tillegg er det introdusert høyere fokus på fysisk utvikling, inkludert atletisk testing og 

aldersbestemt styrketreningsprogram. Overfor spillerne i akademiet og landslaget vektlegges det 

hvordan baseball spilles på «riktig måte» – både personlig og sportslig. Dette spenner fra hvordan 

man bærer uniformen, oppførsel på trening, til hvordan man fremstår som spiller og lag i 

internasjonale sammenhenger. Norge skal gi et positivt inntrykk i det globale baseballmiljøet, og det 

har gitt resultater og positive tilbakemeldinger internasjonalt. 

Elitesatsingen fokuserer på utvikling av unge talenter: 

1.       Baseball Norge er avhengig av at klubbene satser på utvikling av unge spillere. Dette 
begynner så tidlig som U13, og vi er avhengige av at lagene satser på rekruttering. 
Hovedtema er ‘Give Back’ og spillerne i Baseball Norge oppfordres til å delta i klubbenes 
grasrotaktiviteter.  Målet å hjelpe klubbene å rekruttere og å følge spillerene gjennom et 
langt idrettsliv.   

2.       Norges Baseballakademi er rettet mot å utvikle verktøyene man trenger som baseballspiller. 
Dette inkluderer å være atletisk, sterk, skadeforebygging og grunnleggende motivasjon. 
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Dette baseres på forbundets visjon om «Gøy hver gang», og ønsket er at våre deltakere har 
det gøy mens de lærer å holde seg friske gjennom styrketrening, kondisjonstrening og 
repitisjoner med kvalitet. Treningene fokuserer på å maksimere ballkontakt, antall kast og 
god kvalitet i slagrepetisjoner. Akademiprogrammet anses som en direkte konkurrent til 
andre lands akademier. Derfor sikter det mot å matche antall repetisjoner.  

3.       Landslaget er et utviklingsprosjekt, ikke et all-star team. Det skal balanseres mellom å vinne 
kamper og hvilke prioriteringer som gir best langsiktig uttelling. Utvikling av våre unge 
talenter skjer ved å utnytte kunnskapen hos mer erfarne spillere. Når de unge talentene 
modnes, skal det fortsatt tilføres flere unge spillere med potensial til landslaget. 
Målsettingen er at hver nye generasjon av spillere skal bli bedre enn den forrige. 
   

6.1. Det Norske Baseballakademiet (NBA) 
I 2017 besto NBA av Oslo Baseballakademi (OBA), Kristiansand Baseballakademi (KBA), Trondheim 

Baseballakademi (TBA), Stavanger Baseball Akademi (SBA) og Bergen Baseball Akademi (BBA). 

Organisasjonene benyttet seg regelmessig av frivillige trenere fra lokalmiljøene. 

2017 Hovedpunkter: 

 Arrangerte treningsleir sammen med NLLB i Kristiansand i september, hvor 26 av 35 NBA-

spillere deltok.  

 NBA-deltagere var blant topp 5 i Quality AB’s, Homeruns, RBI, games played, og plate 

appearances i Norsk baseball i 2017.  

 3 NBA-deltagere spilte i baseballprogrammer i USA.   

 2 NBA-deltagere studerte i idrettslinje med baseball som fokus idrett.  

 

Mål for 2018: 
 Øke deltagelsen i regionale akademier.   

 Avholde to treningssamlinger med deltagere fra alle regionale akademier.   

 Spille vennskapskamper mot det svenske Kadettlandslaget høsten 2018.  

 Begynne strategiske arbeid å ekspandere NBA.   

 Fortsette og forbedre forholdet til og deltagelse på idrettslinjer i den videregående skolen.   

 Sende to spillere til MLB sin treningsleir i Kutno, Poland i august.  

 Forberede planer for å kvalifisere spillere i MLB-akademiet sin turnering i våren 2019.  
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6.2. Det Norske Landslaget i Baseball (NLLB) 
2017 kan beskrives som en relativt rolig sesong sportslig på grunn av kansellering 

av nordiske turneringen i Trondheim.  Men det har vært noen organisatoriske 

forandringer. Laget var samlet i september sammen med NBA for en 2-dagers 

treningsleir og tryout som inkluderte 5 håpefulle spillere.  Samarbeidet mellom 

eldre NLLB-spillere og NBA-spillere var veldig positivt og er noe vi ønsker å 

fortsette med.   

På slutten av 2017 fikk vi beskjed at hovedtrener Fabian Weber skulle si opp for å 

fokusere mer på familien.  Fabian Weber har levert akkurat det vi ønsket i de 

årene han ledet landslaget, inkludert utvikling av forbedrede rutiner, og en mer 

profesjonell og mål rettet organisering.  Fabian Weber vil fortsatt bidra i en 

frivillig rolle, men det vil søkes etter en erstatning til Coach Weber.   

Per dags dato ligger Norge rangert 59 i World Baseball rankings med European Qualifier C-Pool i 

Dublin, Irland, slutten av juli 2018. 

2017 Hovedpunkter: 

 Kansellering av Nordic Turnering i Trondheim.  

 Oppsigelse av hovedtrener Fabian Weber.  

 Treningsleir/tryout sammen med NBA i september.  

 2 nye spillere til rosteren (Armando Rodriguez fra Oslo Rangers og Marius Sørå fra Drammen 

Loggers). 

 

Målsetninger for 2018: 

         Ansette ny hovedtrener.  

 Øke innings og At Bats til NBA-spillere på NLLB.  

 Vinne gruppespillet i 2018 Euro Qualifier C-Pool i Dublin.  

 Begynne strategisk planlegging av U21- eller U18-landslag.   
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7. Teknisk Komité sitt arbeid 

7.1. Dømming 
Dommeropplæring 

Følgende kurs tilbys av NSBF: 

Introduksjonskurs i dømming: Dette kurset gir deltagerne en gjennomgang av de viktigste OBR-

regler, ansvar og rettigheter samt en generell innføring i dømming. Målet med kurset er å gi 

deltagerne forståelse i spillereglene samt en veiledning i hvordan de skal håndheves. Kurset 

gjennomføres på under åtte timer. Kurset har ikke en avsluttende prøve.  

Platedommerkurs: Dette kurset skal gi deltagerne videre kunnskap og innsikt i dømming. Fokus er 

bevegelse og ansvarsområder som platedommer. Balls og strikes er en viktig del av dette kurset. 

Kurset gjennomføres på under seks timer. Kurset har ikke en avsluttende prøve.  

Basedommerkurs: Dette kurset skal gi deltagerne videre kunnskap og innsikt i dømming. Fokus er 

bevegelse og ansvarsområder som basedommer. Out og safe calls på basene er en viktig del av 

dette kurset. Kurset gjennomføres på under seks timer. Kurset har ikke en avsluttende prøve. 

Merknad til kursene: Introduksjonskurs i dømming skal hovedsakelig holdes ute hos klubbene. TK ønsker at 

flest mulig spillere skal ha gjennomført dette kurset. Platedommer og basedommerkurs kan holdes ute hos 

en klubb dersom klubben har nok deltagere, minst fem deltakere per kurs. TK foreslår en modell der flere 

kurs arrangeres samme helg, men på forskjellige dager. Dommer kan da delta på ett eller begge kurs. 

 

Sertifiseringsnivåer for dommere 

For å kunne gjennomføre dette endres dommeropplæringsstigen til følgene: 

Nivå 1 – Usertifisert dommer: Alle NSBF-medlemmer kan i utgangspunktet dømme kamper på 

basene. I utgangspunktet skal ikke nivå 1-dommere ha plateansvar. 

Nivå 2 – Klubbdommer: For å bli klubbdommer må man gjennomføre introduksjonskurs til 

dømming. 

Nivå 3 – Distriktsdommer: For å bli distriktsdommer må man ha dømt seks kamper og 

gjennomført platedommerkurs og basedommerkurs. 

Nivå 4 – Forbundsdommer: For å bli forbundsdommer må dommeren ha dømt minst ti kamper 

som distriktsdommer og gjennomført et av CEB dommerkurs, Jim Even-dommerkurs eller et kurs 

av tilsvarende omfang. TK godkjenner kursene. 

 

Utdanning av dommere 

I styreperioden ble det ikke avholdt dommerkurs pga. av manglende tilgjengelige instruktører. 
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Internasjonal dømming av norske dommere 

Ingen klubblag eller landslag deltok i internasjonale kamper i 2017 og følgelig ble ingen dommer satt 

opp til dømming i slike turneringer av dommerkomiteene i våre europeiske forbund.  

 

7.2. Scorekeeping 
Organisering og evaluering av scorekeeping i 2017 

I alle NSBF turneringer har hjemmelaget ansvaret for å sørge for at protokollføring blir gjennomført 

for begge lag som deltar i kampen. Innført unntak for 2017 er for Forbundsserien hvor scorekeeping 

ble gjort valgfritt. Hovedregelen gir da hjemmelaget tre valgmuligheter: 

1. Føre protokoll for begge lag 

2. Føre protokoll for sitt eget lag og sørge for at bortelaget fører egen protokoll 

3. Sørge for at en uavhengig protokollfører fører for ett eller begge lag 

Hjemmelaget har ansvar for å sende inn begge protokollene (bilde eller scannet) og line-up-kort til 

Head Scorekeeper innen 24 timer etter kampstart. Hjemmelaget har ansvar for at protokollene er 

ført med tilstrekkelig kvalitet i henhold til enhver tid gjeldende krav fra NSBF. NSBF kan sende nyeste 

krav ved forespørsel. Head Scorekeeper fører deretter protokollene inn i systemet iScore og sender 

statistikk etter forespørsel. 

Tiltakene som ble tatt i bruk samt kursene i Scorekeeping, har hatt en betraktelig effekt på kvaliteten 

på protokollene. Selv om kvaliteten på protokollene har bedret seg i løpet av de siste årene, er det 

fremdeles noen klubber som har stort forbedringspotensial. NSBF har tilbudt kurs i Scorekeeping i 

forbindelse med sesongstart 2018 og har planer om ytterligere kurs i løpet av sesongen. I tillegg til 

kursene har Head Scorekeeper fungert som veileder og hjelpeinstans i enkelte lags protokollføring. 

NSBF-administrasjonen opplever at føring av statistikk har fungert bra i 2017-sesongen, og at 

tilgjengeliggjøring av resultater har fungert tilfredsstillende. 

7.3. Turneringsreglement 
Før sesongen 2018 har ble det gjort noen endringer i turneringsreglementet. Mari Ellingsen fra 

Teknisk Komité har lagt ned mye arbeid i gjennomgangen og reglementet blir tilgjengeliggjort i god 

tid før sesongstart. 
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8. Sportslig Utvikling 

8.1. Trenerutdanning 
I samarbeid med særforbundene i Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF), 

utvikles det nå en tverridrettslig utviklingsstige for trenere, kalt «Trenerløypa». Dette er et 

felleseuropeisk initiativ for å kvalitetssikre treneryrket og kompetansekravene på tvers av idretter og 

landegrenser i Europa. De enkelte nivåene består av fellesidrettslige fag, levert av NIF, og 

særidrettsfag, hvor særforbundene har full autonomi for utvikling av eget kurs- og 

kompetansemateriale. Rammeverket for «Trener 1» for baseball ble godkjent av NIF i desember 

2012, som det det tredje særforbundet i Norges Idrettsforbund. Rammeverket for «Trener 2» ble 

ferdigstilt høsten 2015 og godkjent av NIF i februar 2016.  

I 2016 ble ny struktur for «Trener 1» lansert for soft- og baseball. Målsettingen har vært i større grad 

legge vekt på lavterskelintroduksjon for barn, og voksne ressurspersoner som ønsker å involvere seg i 

klubben eller introdusere idrettene i f.eks. skole og SFO. Fra 2016 består derfor «Trener 1» av to 

moduler, hvor modul én er et åpent, frittstående, lavterskelkurs som vil gir NSBF-godkjent Little 

League/TeeBall trenerlisens. Etter fullført modul 2 vil man oppnå NIF-godkjent «Trener 1»-

sertifisering for soft- og baseball. I 2017 ble det gjennomført ett kurs av «modul 1» med 11 deltakere. 

Dessverre fikk vi ikke gjennomført «modul 2» grunnet mangel på instruktører. Fra og med 2018 

ønsker forbundet at ingen med hovedansvar for tilrettelegging av soft- og baseballaktivitet for barn 

under 13 år skal kunne delta i NSBF-aktiviteter med mindre de innehar Little League/TeeBall 

trenerlisens. Målet for 2018 blir å gjennomføre en «Trener 1 - modul 2» innen utgangen av 2. kvartal, 

slik at både 2016- og 2017-deltakerne kan oppnå sertifisering som «Trener 1» i løpet av sesongen. I 

tillegg vil første del av «Trener 2» bli gjennomført sensommeren 2018. 

Trenere som ønsker å utvide sin kompetanse ved å delta på internasjonale trenerkurs kan søke NSBF 

om støtte til dette. For å få innvilget støtten må søkeren være dedikert til å bruke sin kompetanse 

bredere enn kun i egen klubb, for eksempel ved å delta som instruktør i nasjonale trenerkurs, være 

trener for lokale akademispillere eller bidra til spillerutvikling blant barn og ungdom. 

I november 2017 deltok Andy Johnson på EBCA-konvensjonen i Antwerpen, Belgia. 

8.2 Spillerutvikling 
NSBF anser det som hovedregel at generell spillerutvikling er klubbenes ansvar, og at NSBF sin 

oppgave er å utdanne trenere som igjen kan utvikle sine spillere. Likevel ønsker forbundet å 

gjennomføre noe mer spillerutvikling, spesielt innenfor områder som pitching og catching der vi 

kjenner at mange klubber opplever kompetanseutfordringer. 

Når det gjelder forbundets elitesatsing bidrar NSBF til spillerutviklingen gjennom å engasjere trenere 

for å sikre høy kvalitet i treningene for NBA og NLLB. 

mailto:baseball@nif.idrett.no
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9. Marked og sponsor 

9.1. Sponsorer og samarbeidspartnere i 2017 
NSBF har inngått en fem års avtale med sportstøyleverandøren Macron. Avtalen gir betydelige 

rabatter på treningstøy, og er offisiell leverandør til landslaget og akademiet. NSBF webshop finner 

du her: http://www.macronstore.no/klubbshop/nasjonalt/norges-soft-og-baseballforbund.html  

Forbundet har en samarbeidsavtale med Nordic Choice Hotels, noe som gir klubbene fordelaktige 

priser. Forbundet får årlig et visst antall gratisdøgn som vi blant annet kan benytte til å redusere 

kostnadene ved dommerreiser og når vi avholder kurs. Landingssiden for fordelsrabatten er 

www.choice.no/nsogbf, med rabattkode 66129. 

NSBF har en avtale med capsbutikken LOKK for rabatter på caps, og brodering av caps til klubber. Ved 

bestilling av 72 broderte caps er prisen under NOK 200,- per caps. LOKK har produsert capsene til 

landslaget bruker. Alle medlemmer i NSBF får 10% rabatt på alle kjøp i LOKK sin butikk og webshop.  

Bare oppgi at du er NSBF-medlem. http://www.lokk.no 

 

 

9.2. Media i 2017 
NSBF har ved enkelte anledninger vært i media i 2017, og noen klubber har vært flinke til å synligjøre 

egne tiltak og utøvere i lokale medier. Men totalt sett har vi ikke oppnådd den synligheten vi ønsker 

for våre idretter. 

NSBF blir regelmessig kontaktet for å kommentere, eller bistå ved oversetting av baseballuttrykk av 

journalister som skriver artikler om baseball. Her har NSBF blitt nevnt som kilde i artiklene.  

 

  

mailto:baseball@nif.idrett.no
http://www.soft-baseball.no/
http://www.macronstore.no/klubbshop/nasjonalt/norges-soft-og-baseballforbund.html
http://www.choice.no/nsogbf


  

_________________________________________________________________________________________________________ 

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 

25 

10. 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 2017. Alle deltakere på landslag og Norges Baseballakademi er forpliktet til å 

gjennomføre Antidoping Norge sitt e-læringsprogram «Ren Utøver», og per 31.12.17 har 32 av 

deltakere og trenere tilknyttet landslag og akademi gjennomført kurset. 

Høsten 2015 inngikk forbundet samarbeid med Antidoping Norge AS for implementering av 

konseptet «Rent Særforbund». Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid 

systematisk på agendaen, samtidig som det tar høyde for idrettens egenart. Konseptet skal sikre et 

minimum av antidopingkunnskap i NSBF, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete 

handlinger.   

Samarbeidet innebærer at NSBF forplikter seg til å sette antidopingarbeidet på dagsordenen og 

gjennomføre tiltak som er beskrevet i en handlingsplan. Antidoping Norge forplikter seg til å veilede, 

bistå og fasilitere gjennomføringen av tiltakene. Forbundet håper å kunne være sertifisert «Rent 

særforbund» i løpet av våren 2018. NSBF tar sikte på at alle klubber som ønsker å delta i forbundets 

til enhver tids øverste divisjon og NM, må ha gjennomført Antidoping Norges program «Rent 

Idrettslag» f.o.m. 1. januar 2019.  Programmet utfordrer klubber og lag til å utvikle sin egen 

antidopingpolicy, og setter fokus på verdiarbeid og antidoping. Styret oppfordrer alle spillere og 

klubber organisert under NSBF til å ha et proaktivt forhold til antidopingarbeidet og gjennomføre e-

læringsprogrammene «Ren utøver» og «Rent Idrettslag» så snart som mulig. 

11. Planlagte aktiviteter og viktige datoer for 2018/2019 
Gjeldende datoer finner du alltid på nettsiden til forbundet. 

12. Støtteordninger 2018 
For å legge til rette til økt aktivitet og oppnåelse av våre målsetninger har NSBF definerte 

støtteordninger til klubbene. Disse vil endres fra år til år, avhengig av hva NSBF mener er de viktigste 

områdene får å oppnå sine målsetninger. 

Vi oppfordrer alle klubber om å sette seg inn i støtteordningene og søke om støtte. Kontakt 

forbundet direkte for mer informasjon om støtteordningene. 

12.1. Spillemidler til utstyr 
Å søke midler til et tiltak kan og burde gjøres i forbindelse med andre eksterne søknader, som f.eks. 

NIF sin ordning “Spillemidler til utstyr”. Forbundet ønsker å prioritere barn- og unge, samt utvikling 

av baner. Styret stiller seg positiv å støtte et nystartet lag, også økonomisk, dersom det sendes inn 

tilfredsstillende dokumentasjon i henhold til søknadskriterier. Klubber som søker om støtte kan ikke 

forvente høyere støtteandel enn 50 %, med unntak for prosjekter forbundet anser som særskilt 

viktige. 

mailto:baseball@nif.idrett.no
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12.2. Anleggsstøtte 
I tråd med vårt satsingsområde på anlegg oppfordrer vi klubber til å søke om midler til utbygging og 

forbedring av anlegg. 

Eksempler kan være scoreboard, batting cage, baser, grus, anleggsarbeid eller annet knyttet til 

bygging og forbedring av baseballbaner. 

Søknad skjer gjennom «Søknadsskjema for tilskudd idrettslag», som til enhver tid er tilgjengelig på 

NSBF sin hjemmeside. 

I år ser vi spesielt etter klubber som ønsker å sette opp batting cage. Dersom det søkes med en 

forpliktelse om å stille cage til disposisjon også for andre klubber, kan støttes økes til 100 %. 

12.3. Hodestøtte for U19-medlemmer 
Aldersgruppen U19 er den høyest prioriterte aldersgruppen in NSBF. Vi har et strategisk 

fokusområde å satse på barn og unge, for å skape det nødvendige fundamentet for at softball og 

baseball blir mer populære idretter i Norge. 

For å oppfordre klubbene til å satse på rekruttering av unge spillere tilbyr vi hodestøtte for økning i 

medlemsantall. NSBF støtter med 200,-, øremerket til innkjøp av utstyr eller klubbekledning (caps, 

drakt, gensere o.l.), per økt medlem fra det høyeste antall medlemmer klubben har registrert de siste 

tre årene. 

Nyopprettede klubber kan søke om forskudd på støtten basert på antall medlemmer som registreres 

ved opprettelse av klubben. 

 

12.4. Hodestøtte for softballmedlemmer 
NSBF opplever at det er lavere softballaktivitet enn ønsket i Norge. For å oppfordre klubbene til å 

satse på rekruttering av softballspillere og å introdusere baseballmedlemmer også til softballaktivitet 

tilbyr vi hodestøtte for økning i medlemsantall. NSBF støtter med 200,-, øremerket til innkjøp av 

utstyr eller klubbekledning (caps, drakt, gensere o.l.), per økt medlem fra det høyeste antall 

medlemmer klubben har registrert de siste tre årene. 

Støtteordningen var aktiv fra og med 2014-registreringen, så det er flere klubber som er berettiget til 

støtte allerede. 

Nyopprettede klubber kan søke om forskudd på støtten basert på antall medlemmer som registreres 

ved opprettelse av klubben. 

12.5. Slåball 2.0 
NSBF har utarbeidet en pakke som klubbene kan benytte seg av for å introdusere barn for baseball. 

Informasjon om dette finner du på http://www.slaaball.no. Slåball 2.0 er også et verktøy for våre 

trenere i forbindelse med «Trenerløypa» og er introdusert gjennom Trener 1 – modul 1. 
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Pakken innebærer lån av utstyr samt et foreslått program til bruk i skolen, aktivitetsskolen eller 

liknende. Klubben vil motta premiering og/eller godtgjørelse for gjennomføring av aktiviteter. 

12.6. Rekreasjonell softball 
NSBF har utarbeidet en pakke som klubbene kan benytte seg av for å introdusere nye spillere for 

softball. 

Pakken innebærer lån av utstyr samt et foreslått program til å arrangere enkle softballkamper i 

parker, på fotballbaner eller liknende. Klubben vil motta premiering og/eller godtgjørelse for 

gjennomføring av aktiviteter. 

12.7. Reisestøtte for deltakelse i NSBF-turneringer 
Den automatiske reisestøtteordningen ble avviklet f.o.m 2014-sesongen. Lag som søker om 
reisestøtte må bruke NSBF sitt offisielle søknadsskjema, og kun lag som kan dokumentere mer enn 2 
“reiser” per sesong per offisiell NSBF-turnering, vil automatisk få innvilget reisestøttesøknad etter 
reisestøttetabell (se under, dersom forbundets økonomi tilsier det. Med “reise” menes mer enn 2 
timers reise hver vei, med egnet transportmiddel. Nystartede lag kan få innvilget støtte til sin første 
reise i forbindelse med serie og/eller NM, dersom søknad er tilfredsstillende utfylt og dokumentert. 
Søknadsklubb kan tildeles inntil 50 % av søknadssum, allikevel begrenset oppad til beløp angitt i 
reisestøttetabell. 
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