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Presidenten har ordet 
Da er tiden kommet for avslutningen av denne 

styreperioden, strategiperioden og min periode 

som president av baseballforbundet. Det føles 

vemodig og rart, men samtidig er jeg stolt av det vi 

har fått til, og tror at de neste årene for forbundet 

blir veldig gode. 

Det er litt ironisk at vi er ca like mange medlemmer 

i dag som da jeg begynte arbeidet i styret for ca 10 

år siden. Vi hadde nesten 1000 medlemmer i 2014, 

men hadde et stort fall ned til ca 750 i 2017. Det er 

trist å se reduksjon i medlemstallet, men det er 

viktig å vite at de medlemmene vi har i dag er mer 

dedikerte og stabile enn de var tidligere. 

Medlemmene i dag er garantert reelle grunnet nye 

registreringsrutiner hos NIF. Og medlemmene som 

vi har mistet har vært medlemmer i klubber som 

ikke har hatt reell aktivitet på en stund. Dagens 

medlemmer er også medlemmer i et forbund som 

jobber mye mer strukturert og har langt større 

gjennomføringsevne enn vi hadde for 10 år siden. 

Min presidentperiode har vært preget av 

profejsonalisering og retningsetting. Vi har lykkes 

med å innføre strukturert serieoppfølging, 

arbeidsrutiner for styret, og gode, formelle og 

konstruktuve møteplasser for klubbene. Da jeg 

begynte å spille for NTNUI i 2006 var forbundet 

nesten usynlig for meg, selv da jeg var leder for 

klubben. I dag samarbeider vi tett med de fleste 

klubber. 

I min tale på NSBF sitt 25 års-jubileum ba jeg 

forbundet om å være bevisst på hvem vi er, og 

hvor vi vil. Vi sto foran et veiskille, og mente at det 

beste vi kan gjøre fremover er å satse på lokale 

miljøer, grasrotbevegelse og inkludering. 

Den nye strategien passer med dette. 

Internasjonale ambisjoner bygget på sterke 

lokalmiljøer. Vi skal fokusere på å bygge 

kompetanse, engasjement og standhaftighet i 

lokalmiljøene. Samtidig viderefører  vi 

landslagssatsingen, og gjør den enda tettere 

integrert med ungdomsakademiet. 

Vi må være tålmodige. Rom ble ikke bygget på en 

dag, og lokalmiljøer trenger flere år før man vet om 

de er langsiktige eller ikke. Vi må være tålmodige 

med ressurspersonene våre. Vi har fantastiske 

bidragsytere, men alle har sine liv og prioriteringer 

som endrer seg med tiden. Vi har mistet 

fantastiske folk fordi vi har lagt for mye på dem og 

de har blitt utbrent. Vi må tenke over handlingene 

våre. Før du klager, maser eller konfronterer – tenk 

om det virkelig er nødvendig, eller om du kan gjøre 

noe med situasjonen selv. Hvis du noen gang blir 

glad over hva noen har gjort, så ring eller send en 

beskjed og si fra om det med en gang. Kulturen for 

å bygge sterke lokalmiljøer er å løfte hverandre 

opp. 

Jeg gleder meg masse til å være med på fremtiden 

av norsk softball og baseball, men i en litt annen 

rolle. Nå blir det deilig å fokusere på 

småbarnsfamilien og jobben min, og få lov til å 

bare være baseballspiller en stund. Så gleder jeg 

meg til min sønn og datter velger å spille softball 

og baseball like naturlig som andre velger fotball 

når de blir litt eldre. 

Lykke til! 

_________________________________ 

Sven Richard Magerøy Tønnessen 

President i Norges Softball og Baseball-forbund
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1. Om årsrapporten 
Årsrapporten er NSBF sin oppsummering av foregående år. Den inneholder informasjon om 

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

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

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

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

informasjon gjeldende for kalenderåret 2018. Da samordnet rapportering for klubbene ikke 

foreligger før etter 30. april hvert år, er medlemsstatistikk oppdatert med data fra 2017. 

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 

 

Marit Alice Fjelldal 

Visepresident 

 

Marte Overgaard 

Styremedlem 

 

Aleksander Wermers Nilsen 

Styremedlem 

 

Carl Davis 

Styremedlem 

 

Bjørn Christian Thode 

Generalsekretær 
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2. Organisasjon og forbundets sammensetning 
NSBF bestod i 2018 av et hovedstyre, to formelle komiteer, fire uformelle komiteer samt fire 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 2018 har det vært registrert sykefravær for en ansatt i NSBF, i forbindelse med operasjon 

ikke tilknyttet arbeidsforholdet. Sykefraværet behøvde ingen tiltak fra NSBF. 

NSBF forurenser ikke det ytre miljø. 

 

2.1. Styre, komiteer og ansatte i NSBF 2018 
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   Marit Alice Fjelldal (Trondheim Baseball) 

Styremedlem  Marthe Overgaard (Trimius Miners) 

Styremedlem   Aleksander Nilsen (Trondheim Baseball) 

Styremedlem   Carl Davis (Mjøndalen IF) 

Varamedlem   David Schroeder (Sandefjord Vikings) 

 

Kontrollkomité 

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

Medlemmene blir valgt på generalforsamling. 

Leder    Mona B. Ludvigsen (Oslo Alligators) 

Medlem   Ian Clark (Øvrevoll Hosle IL) 

 

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    Ola Apenes (Drammen Baseballklubb) 

Medlem   Henrik Hanselmann (Kristiansand Suns) 

Medlem   Christy Brownlee (Mjøndalen IF) 

Varamedlem  Philip Tolloczko (Øvrevoll Hosle IL) 

Teknisk Komité (TK) 

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

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

Det har gjennom flere år ikke vært noen kandidat som har tatt ledervervet i Teknisk Komité. Derfor 

har komitéen i de fleste hensyn vært inaktiv i 2018. Hovedstyret har fungert som TK. 

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) 

TUK blir tilsatt i forbindelse med Høstkonferansen, og det er sittende Turneringskomité på 

tidspunktet for Generalforsamlingen som blir rapportert. 

Softballkomité (SOK) 

Softballkomitéen ble opprettet som et ledd i vår nye målrettede satsing på softball. Komitéen skal 

sikre at det blir gjennomført softballarrangementer, og at softball er på agendaen hos styret. 

Leder   David Schroeder (Sandefjord Vikings) 

Medlem  Alice Fjelldal (Trondheim Baseball) 

Medlem   Nicole Fett (Trondheim Baseball) 

 

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. 
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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  Øyvind Ludvigsen (Oslo Alligators) 

Medlem  Brian Howard (Moss Shields) 

Medlem   David Schroeder (Sandefjord Vikings) 

Medlem  Philip Tolloczko (ØHIL Royals) 

Medlem  Tristan Korf (ØHIL Roylas) 

Anleggskomiteen (AK) 

Anleggskomiteen ble lagt ned i forbindelse med NSBF-konferansen. 

Ansatte 

Generalsekretær (100 %)    Bjørn Christian Thode 

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

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

Teknisk Direktør (ca. 3 %)    Noel Wesley Smith (sluttet 01.11.18) 

Head Scorekeeper (ca. 2 %)    Noel Wesley Smith (sluttet 01.11.18) 

 

2.2. Styrets arbeid 
I styrets valgperiode 2018 ble det avholdt 5 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 arbeidsmøte for styret i forbindelse med Høstkonferansen i Oslo, 20. - 21. 

oktober, hvor samtlige styremedlemmer unntatt vara var til stede. Det ble også avholdt strategimøte 

23. februar i Oslo, for å gjennomgå resultatene fra Høstkonferansen som grunnlag for 

strategidokumentet som fremlegges tinget. 

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

oppgaver. 
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2.3. NSBF sine nasjonale og internasjonale representasjoner 

Norges Idrettsforbund (NIF) 

 Generalsekretær Bjørn Christian Thode representerte forbundet på NIFs Ledermøte 25. – 26. 

mai, på Gardermoen. 

Særforbundenes Fellesforbund (SFF) 

 Generalsekretær Bjørn Christian Thode har deltatt på enkelte møter i SFF i 2018. 

Det Europeiske Baseballforbundet (CEB) 

 NSBF stilte med visepresident Alice Fjelldal og genealsekretær Bjørn Christian Thode på årets 

ESF-kongress. 

Det Europeiske Softballforbundet (ESF) 

 NSBF stilte med visepresident Alice Fjelldal og genealsekretær Bjørn Christian Thode på årets 

ESF-kongress. 

 

2.4. Klubber og medlemsstatistikk 
Medlemsstatistikk for 2018 er ikke tilgjengelig før etter samordnet rapportering avsluttes 30. april. 

Av den grunn blir det rapportert på aktivitetstallene for 2017. 

NSBF hadde 18 medlemsklubber per 31.12.2017: 

 Bergen Baseballklubb 

 Drammen Baseballklubb 

 Fredrikstad Bears Baseballklubb 

 International School of Stavanger 

 Kristiansand Baseballklubb 

 Mjøndalen Idrettsforening 

 Moss Baseballklubb 

 Norges Handelshøyskoles Idrettsforening 

 NTNUI 

 Oslo Alligators Soft- og Baseballklubb 

 Oslo Mosjonssoftballklubb 

 Oslo Pretenders Sportsklubb 

 Rubbestadneset IL 

 Sandefjord Vikings Baseballklubb 

 Sola Baseballklubb 

 Trimius Miners 

 Trondheim Baseballklubb 

 Øvrevoll Holse IL 
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Aktivitetstall for 2017 i de ulike aldersgruppene og totalt i forbundet (tall fra 2016 i parentes) 

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

Kvinner 27 (93) 29 (16) 54 (51) 47 (55) 157 (215) 

Menn 104 (154) 113 (98) 104 (125) 274 (333) 595 (713) 

Totalt 131 (247) 142 (114) 158 (176) 321 (388) 752 (928) 

 

Aktivitetsutvikling de siste 10 år 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kvinner 33 86 131 135 198 151 146 145 183 215 157 

Menn 335 369 564 617 647 667 690 796 687 713 595 

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

* Fallet i medlemstall fra 2014 til 2015 skyldes sannsynligvis 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 

vekst i aktivitetsnivå blant medlemmene, og flere og flere klubber velger å delta i spill organisert av 

NSBF. Det er allikevel store variasjoner fra år til år, og vi har spesielt fra 2016 til 2017 opplevd et 

dramatisk fall på ca. 19 %. Samtidig ser vi at aktivitet øker i omfang og kvalitet på litt sikt, uten at det 

reflekteres i medlemstallene. Samtidig ser vi at flere klubber sliter økonomisk og at ressurspersoner 

blir utbrent. Dette må vi ta alvorlig! 

Vi har 50 % av påkrevd aktivitetstall for å inneha særforbundsstatus i NIF (1500 medlemmer), og 

færre enn 20 klubber. Å oppnå minimum 1500 medlemmer synes viktigere i dagens situasjon i norsk 

idrett enn kun for få år siden da norsk idrett gjennomgår en moderniseringsprosess hvor både 

organisasjonsform og rammene for fordeling av midler evalueres.  

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

tidshorisont på 5 år, men dette kan endres. 

3. Økonomisk årsberetning 
4. Regnskapet er avsluttet med et positivt driftsresultat på kr 220 301,-, som etter finansielle 

poster gir et overskudd på kr 229 570,-, mot et budsjettert underskudd på 377 153,-. Styret 

foreslår dette ført mot akkumulert overskudd. For nærmere redegjørelse av tall og 

disposisjoner henvises det til «Årsregnskapet». 

5. Regnskapet pr. 31.12.18 er oppgjort under forutsetning om fortsatt drift. 

6. Øremerkede midler innenfor Post 3 bidrar til økte inntekter. Disse midlene fordeles til 

særforbundene på bakgrunn av gjennomsnitt 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 

har det oppstått et etterslep i beregningsgrunnlaget på ett år. Forbundet mottok derfor 

tilskudd for 2018 på bakgrunn av rapporterte tall for 2017, et år hvor forbundet opplevde en 

liten kraftig reduksjon i aktivitetstallene, men en økning i tallene for aldersgruppen 13-19 år, 

som er vektet tyngst i fordelingsnøkkelen for Post 3. Fordi forbundet ikke tilfredsstiller 

kravene. 

7. 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 ble tatt opp igjen fra 2018 for å sikre foreningenes andel av 

overskuddet. Forbundets inntekter fra lotteri og bingo nå ut til å ha stabilisert seg rundt kr 

250 000,-. I 2018 mottok forbundet kr 296 792,- 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. 

8. 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 2018 utgjorde Post 3-overføringen kr 637 334,-. 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. 

9. 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 til et nivå hvor forbundet tilfredsstiller kravene til særforbundsstatus. Men 
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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 2019 

Styrets forslag til 2019-budsjett viser et underskudd på kr 342 770,- som finansieres ved akkumulert 

positiv egenkapital. Det budsjetteres med opprettelse av en 50 %, ett-års prosjektstilling som 

utviklingskonsulent spesielt rettet mot aktivitetsutvikling, skolebesøk og oppfølging av klubbene, 

med en lønnskostnad på kr 221 500,-, inkl. sosiale kostnader. Det budsjetteres med søknadsbaserte 

støtteordninger. Ordningene vil i enda større grad bli rettet mot konkrete tiltak i tråd målsettingene 

om aktivitets-, kompetanse- og kvalitetsutvikling, og vil således kun bli brukt dersom klubbene 

benytter seg av støtteordningene og oppfyller kriteriene. 

NSBF sitt budsjett for 2019 er utarbeidet på bakgrunn av 2018-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. Midlene til breddeidrett 

understøtter målsettingen om heve kvaliteten og kompetansen i klubbleddet. Midlene satt av til 

toppidrett er i tråd ambisjonen om internasjonale resultater og landslaget som inspirasjonskilde for 

barn og unge, fremfor å være en ren elitesatsing. 

 

Barn og ungdom 

 100 000 til utviklingskonsulent på deltid 

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

 62 000 kr til generelle tiltak for Barne- og ungdomskomiteen 

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

 20 000 kr til søknadsbasert reisestøtte 

Anlegg 

 150 000 kr til anleggsutvikling, etter mange år med vesentlige investeringer i 

anleggreduseres denne posten sammenliknet med 2018. 

Breddeidrett, kompetanseheving og kvalitet 

 100 000 kr til utviklingskonsulent på deltid 

 260 000 kr gjennomføring av turneringer 

 84 500 kr til trenerutdanning/Trenerløypa 

 48 000 kr til utvikling av dommere og scorekeepere etc. 

 174 000 kr til klubbutvikling, støtteordninger og søknader fra klubber. 

Toppidrett 

 Norges Baseballakademi og landslaget støttes med kr 277 000,-, som etter fradrag for 

øremerkede midler til akademiet («Post 2 – Utviklingsorientert Ungdomsidrett») på kr 

194 000,- for 2019 gir netto kostnader på ca. kr 83 000 kr.  
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10. Evaluering av strategisk arbeid til og med 2018 
Styret har i 2017 videreført har de fire strategiske satsingsområder utarbeidet i 2012. I år var siste 

året med eksisterende strategi, og vi er nå stolte av å begynne å arbeide etter en ny strategisk plan 

med nye satsingsområder. Totalt sett har denne strategiperioden vært vellykket. Satsingen på arbeid 

og struktur samt anlegg har nå gitt oss et fundament som gjør at vi kan ha en mer aktivitetsrettet 

satsing de neste fem årene. 

Under er beskrevet satsingsområdene, samt en kortfattet oppsummering av resultater i 

strategiperioden. 

10.1. 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 

Vurdering av måloppnåelse for strategiområdet: 

Struktur og arbeid i NSBF har profesjonalisert seg betydelig i løpet av strategiperioden, men har 

fremdeles potensial for å bli enda bedre. De viktigste tiltakene har vært større ansvarliggjøring av 

styremedlemmer, faste styremøter med godt oppmøte og åpne referater, innføring av digitale 

samhandlingsverktøy og ny webdesign. NSBF sitt arbeid og struktur er godt nok for å støtte opp 

under de målsetningene vi har satt i neste strategiperiode. 

Vi har også innført Teknisk Direktør som lønnet rolle for å følge opp seriespill, som blir planlagt og 

dokumentert på en åpen nettside. Dette har gjort gjennomføringen mye mer profesjonell, og frigjort 

tid til styret så de har kunnet jobbe med andre oppgaver enn serieoppfølging. 

BUK har også vært en stor strukturforbedring i planlegging og gjennomføring av aktivitet for barn og 

unge. 

NSBF-konferansen og årsavslutningsfest i oktober har også vært et godt løft for oss. Her har vi de 

siste årene samlet representanter fra de fleste klubber for å diskutere viktige områder av utviklingen 

av forbundet. Dette har gitt sterkere samhold og forståelse mellom klubbene, og verdifulle innspill til 

styret. 

Vi har lykkes i å forbedre struktur og arbeid i hovedstyret, i serieoppfølging og skape større 

engasjement hos klubbene. Dessverre har arbeidet i komitéene ikke hatt samme gode utvikling. 
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Spesielt Teknisk Komité og Anleggskomitéen har hatt store utfordringer med å gjennomføre 

oppgavene sine (i stor grad fordi det har vært vanskelig å finne personer til vervene). Nye komitéer vi 

har forsøkt på, som Studentkomitéen og Kvinnekomitéen har heller ikke fått fotfeste. 

 

10.2. 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. 

Vurdering av måloppnåelse for strategiområdet: 

Satsingen på barn og ungdom har vært vellykket og gitt gode resultater, men vi skulle ønske at vi 

hadde fått til enda mer. Det viktigste grepet vi har gjort var å opprette Barn og ungdoms-komitéen. 

Her samles representanter fra alle klubber med tilbud for barn og unge for å planlegge aktivitet og 

diskutere strategi. 

I tillegg til å ha bedre struktur og planlegging av Little League-aktivitet har BUK utviklet Slåball 2.0, en 

forenklet form for baseball som kan brukes i for eksempel SFO eller andre fritidstilbud for barn. 

De siste årene har vi hatt ambisjoner om å organisere store sommerleirer der vi introduserer baseball 

til barn, og gir eksisterende barn i klubbene en ny aktivitet. Dessverre har vi ikke lykkes med å 

gjennomføre disse, men vi fastholder at vi tror det er et godt tiltak og vil prøve igjen fremover. 

BUK, sammen med NSBF hovedstyret har utarbeidet trenerkurs for barnetrenere. Dette har vært 

arrangert årlig, og styrket trenerkompetansen i klubbene med barnesatsing. Dette skal vi gjøre enda 

mer av fremover. 

 

10.3. 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. 

Vurdering av måloppnåelse for strategiområdet: 

Hvis man sammenlikner tilgjengelige anlegg for baseball og softball i Norge i dag med 2012 er det 

som natt og dag. I 2012 var det egentlig bare Rommen i Oslo som kunne regnes som en fullverdig 

baseballbane i Norge. Men i dag har vi gode baner, eller konkrete planer eller prosjekter i de fleste 

byer med god baseballaktivitet. Spesielt anleggene i Kristiansand, Trondheim og Sola har utviklet seg 

og holder nå internasjonalt nivå. I tillegg har vi fått dedikerte Little League-baner i Sandefjord og på 

Rud. 

Selv om den praktiske byggingen av banene er i regi av klubber og/eller kommuner, har NSBF spilt en 

veldig viktig rolle i utviklingen. Vi har satt anleggsutvikling på agendaen, lagt til rette for 
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erfaringsutveksling og samhandling mellom klubbene, vært rådgiver i prosessene og bidratt 

økonomisk med flere millioner kroner i støtte totalt. 

Vi er stolte over anleggene våre i dag, og ser at gode anlegg er nøkkelen til å utvikle sterke 

lokalmiljøer. 

 

 

10.4. 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. 

I retrospekt var dette et strategisk satsingsområde som slo litt feil. Vi var ikke modne nok som idrett, 

og hadde ikke god nok infrastruktur for å få noe særlig ut av denne satsingen. Derfor har den ikke 

vært særlig høyt prioritert. For at en mediesatsing skal gi noe verdi må vi ha klubber og anlegg som er 

klare til å ta imot interesserte på en mer strukturert måte. I tillegg må vi ha et innhold og merkevare 

som er mer salgbart. Nå ser vi at landslaget, nivået på seriespillet, nye flotte anlegg osv. gjør at vi 

nærmer oss på dette punktet. 

Når det er sagt, så har vi ikke gått helt uten mediedekning. I 2017 var det en stor bildeartikkel i VG 

Helg og Snapchat-kanalen til VG om baseball. NM-finalen 2018 ble direktesendt på NRK som en del 

av NM-uka. Vi ser også en sterk og økende tilstedeværelse i sosiale medier – drevet av klubber som 

Kristiansand Suns og Oslo Housecats, og av hovedstyret selv. 

Vi gleder oss til å være en idrett som er enda mer synlig i Norge. Det vil nok skje gradvis og naturlig 

etter hvert som vi vokser. 
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11. Aktivitetsrapport 2018 

11.1. Eliteserien i Baseball 
Eliteserien i Baseball besto av fem lag som spilte en serie med fire kamper mot hver av de 

fire andre lagene. 

Resultatene var som følger: 

Lag     Kamper Seiere  Tap Win % 

Oslo Pretenders 2018   16  15  1 .938 

Kristiansand Suns 2018  16  11  5 .688 

Bergen Wet Sox 2018   16  7  9 .438 

ØHIL Royals 2018   16  6  10 .375 

Trondheim Baseballklubb 2018 16  1  15 .063 

 

Eliteserien holder stadig høyere og jevnere nivå. Det er en utfordring at vi har mistet en 

klubb i Eliteseriespill, og vi håper nye klubber kommer seg opp på tilstrekkelig nivå i løpet av 

få år. 

 

11.2. Forbundsserien i Baseball 
Forbundsserien hadde sitt andre år i 2018. Lagene som deltar er fornøyd med et lavterskeltilbud, og 

dialogen mellom lagene for planlegging og gjennomføring av kamper var god. Dessverre har vi ikke 

hatt Teknisk Direktør som har hatt kapasitet til å følge opp serien fullt ut i 2018, så Forbundspoeng 

har ikke blitt fulgt opp. 

Vi har også fått signaler om at noen klubber ønsker en mer strukturert serie, men har ikke høyt nok 

nivå for Eliteserien. Styret ser på mulige løsninger på dette. 

 

11.3. Norgesmesterskapet i Baseball (NMB) 
Norgesmesterskapet i baseball ble avholdt i Sola i forbindelse med NM-veka 2018. NM-veka er en 

felles satsing mellom NIF, NRK og Norsk Tipping som gir oppmerksomhet til de mindre idrettene i 

Norge. NSBF er veldig fornøyde med samarbeidet, og fikk vist frem baseball fra sin beste side i en 

spennende finale der Oslo Pretenders vant 5-3 mot Bergen WetSox. 
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11.4. Barneaktivitet 
Little League hadde en god sesong. Lagene spilte kamper med mye moro, entusiasme og læringsvilje. 

Det generelle nivået på spillet har økt betydelig. Dessverre ble det ikke like mange kamper 

gjennomført som planlagt, på grunn av vært og problemer med å stille lag til kampene. 

Et fokus i 2018 har vært å implementere konsistente regler i kampene. Tidligere har det vært vanlig å 

ha noen varianter av reglene i de ulike klubbene. For å vokse må reglene være konsekvente slik at 

det blir enklere for ulike miljøer å møte hverandre. Nåværende reglement satt av BUK er forenklet i 

forhold til internasjonal Little League, men vi ønsker å bevege oss i den retningen. 

Mjøndalen Brown Sox arrangerte den første innendørs Little League-turneringen. Dette var en stor 

suksess som skal gjentas fremover. Turneringen var inspirert av liknende turneringer i Nederland. 

BUK har et tett nettverk med barnebaseballaktiviteter i Nederland. 

 

11.5. Softballaktiviteter 
Vi ønsker å skape mer softballaktivitet, og innfører ting sakte men sikkert. I år var det to åpne 

softballturneringer, vi stilte med herre- og kvinnelag i Baltic Open i Skövde, og har hatt et kurs med 

internasjonale trenere i Norge. 
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12. Eliteaktivitet 
Eliteaktivitet innen norsk baseball består av det Norske Landslaget i Baseball (NLLB) og det Norske 

Baseballakademiet (NBA), samlet kalt «Baseball Norge».  

Landslaget ble stiftet i 2013, med et mandat om å holde på i seks år før programmet skulle 

revurderes. Landslagsledelsen ble gitt en instruks og et budsjett. Det var noen år med svak 

oppfølging av økonomien, inkludert noen overskridelser som ledelsen har stått til ansvar for. Men 

dette har blitt rettet opp. 

Styrets vurdering av landslagsatsingen er positiv. Det har vært riktig å skape et nasjonalt miljø av 

engasjerte spillere, til tross for at det sportslige nivået ikke var på høyde med motstanden vi møtte 

internasjonalt. Det har vært gøy å se hvor raskt nivået vårt har hevet seg, og hvor mye satsingen har 

betydd for spillerne, klubbene, og ikke minst de unge medlemmene våre. 

I dag er landslaget et svært positivt innslag i Baseballnorge. Det er spillere fra de fleste klubber, og 

troppen er ung og i god utvikling. Stemningen er god, og det er god lagmoral. Vi åpner for at mange 

skal kunne ta del i programmet gjennom året, og at en tropp på 20 spillere plukkes ut når det er 

turneringer. På den måten gir programmet kunnskap og engasjement tilbake til mange miljøer i 

Norge. Etter hvert som vår unge tropp utvikler seg, ser det ut som at vi vil være helt på høyde med 

motsanden. 

Da vi diskuterte fremtidig retning for forbundet på NSBF-konferansen 2018 fikk vi nærmest 

enstemmig retning fra delegatene om at landslaget var en viktig brikke i forbundet fremover. 

Mye fokus har vært på å fremheve kultur og profesjonalitet.  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. 
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 
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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. 

13. 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 og alle NSBF sine 

ansatte, deltakere på landslag og Norges Baseballakademi er forpliktet til å gjennomføre Antidoping 

Norge sitt e-læringsprogram «Ren Utøver». Antidoping Norge (ADN) har gjennomført 4 dopingtester 

2018, hvor av ingen positive. For mer detaljer vises det til ADN sin rapport publisert på NSBF sine 

websider for antidopingarbeid. 

Sommeren 2018 ble NSBF godkjent «Rent Særforbund» for en 2-års periode. 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 legge til rette for gjennomføringen av tiltakene. 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» inne 3 måneder etter at revidert program er publisert. 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. 

14. Støtteordninger 2019 
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. Styret jobber med utvikling av en ny 

modell for støtte til klubbene som skal sikre at det jobbes innen satsingsområdene NSBF og 

betingelsene for tilskuddene fra Kulturdepartementet. Ordningene under vil gjelde frem til ny 

ordning er på plass. Eventuelle utbetalinger under gammel ordning i 2019, vil komme til fratrekk ved 

implementering av ny ordning.  
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14.1. 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 og 

anleggsutvikling. 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. 

14.2. Anleggsstøtte 
Forbundet har over mange år støttet utvikling av anlegg med betydelige beløp. For 2019 er det 

budsjettert med litt mindre i denne søknadspotten. 

Vi oppfordrer allikevel klubber til å søke om midler til utbygging og forbedring av anlegg. Dette 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. 

14.3. 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. 

14.4. 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. 

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

ved opprettelse av klubben. 
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14.5. 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. 

Pakken innebærer lån av utstyr samt et foreslått program til bruk i skolen, aktivitetsskolen eller 

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

14.6. 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 kan motta premiering og/eller godtgjørelse for 

gjennomføring av aktiviteter. 

14.7. 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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