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Presidenten har ordet 
For et år vi har hatt i 2020, hvor alle planer, og 

ambisjoner har blitt forskjøvet, kamper ble 

omberammet, treninger satt på vent og møter 

flyttet til internett. Dette har vært mildt sagt 

utfordrende for oss alle, og jeg ønsker å 

berømme hele softball- og baseballmiljøet for 

hvor fleksible og løsningsorienterte dere alle 

har vært i en så krevende situasjon, over så 

lang tid. I mars så det mørkt ut, men i 

samarbeid med dere klarte vi å skape aktivitet 

for baseball, softball og våre yngste 

medlemmer. Vi kunne alle tenkt oss mye mer 

aktivitet, men jeg er stolt over alt vi 

gjennomførte sammen. Kremen på kaken var 

at vi klarte å gjennomføre NM i Baseball og 

NM i Softball på en trygg måte. Takk til alle 

lagledere, spillere, dommere og alle andre 

frivillige for at dere bidro til at vi kom oss trygt 

og godt gjennom et krevende år! 

For 1 år siden skrev jeg at vi var godt i gang 

med ny 5 års plan. Det viste seg at vi fikk et 

annerledes år hvor det meste av våre planer 

ble satt på vent. 2020 ble lukket med «status 

quo», og i praksis mistet et år til utvikling og 

gjennomføring av mange av de planlagte 

prosjektene våre. Vi må fremdeles vente og se 

og det er dessverre fortsatt mørke skyer over 

horisonten. Styret har derfor tatt initiativ til et 

ambisiøst prosjekt i 2021, kalt «Operasjon Full 

Telling». 

«Operasjon Full Telling» søker å nå flest 

mulige nye personer, gjennom flere 

skolebesøk, mer åpne softballturneringer og 

mer aktivitet for de yngste, i håp om at høyere 

lokal aktivitet skal bidra til vekst i forbundet. 

For at dette skal lykkes i 2021 må også alle 

våre medlemsklubber bistå. Forbundet er ikke 

sentraladministrasjonen på Ullevål Stadion. 

Forbundet er alle dere! Dere må settes i stand 

til å kunne ta imot nye spillere i alle 

aldersgrupper og for begge våre idretter. 

Forbundsstyret og administrasjonen skal 

tilrettelegge for denne veksten og lokale 

arrangementer, men vi må ha hjelp fra dere.  

Heldigvis var ikke 2020 bare COVID-19 for oss. 

Vi har arrangert 2 flotte NM. Begge 

vertsklubbene, Kristiansand Suns og 

Sandefjord Vikings, organiserte gode, trygge 

arrangementer som jeg vet spillere, trenere og 

dommerne synes var et lysglimt i et rart år.  

I 2020 vokste interessen for softball igjen, med 

et nytt lag som deltok i NM. Softballkomiteen 

planlegger en ny og spennende utgave av 

Grand Slam for 2021 der alle har sjanse til å 

stikke av med den gjeve tittelen «Grand Slam 

Softball Champion 2021». 

Det skal satses på barn og ungdom i 2021, 

hvor vi ønsker at flere klubber tilbyr aktivitet 

for aldersgruppene. Det er vanvittig givende å 

trene barn og unge når man ser hvor gøy det 

er for dem. Vi skal derfor gi klubbenes trenere 

og frivillige de rette verktøyene til å kunne 

skape best mulig aktivitet. Videre skal vårt 

skolebesøksprogram hjelpe våre klubber til å 

nå ut til enda flere potensielle nye 

medlemmer, og forhåpentligvis skape arenaer 

for ny aktivitet i geografiske fokusområder.  

Vår utviklingskonsulent er klar for å besøk 

skoler som har nærhet til deres klubber. Jeg 

ønsker at alle klubber benytter dere av denne 

fantastiske muligheten og kontakte forbundet 

for å sette i gang prosessen så snart som 

mulig.  

På baseballsiden var eliteserien ekstremt 

kompetitiv for lagene som deltok. Vi har nok 

en gang tatt et steg for å gjøre våre 

turneringer proffere og mer spennende enn 
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noen gang. Det er gledelig å se at nivået hever 

seg, at flere lag satser på unge spillere og at vi 

gjennomfører gode kamper og turneringer.  

For å gjøre seriespill og NM i begge våre 

grener enda mer profesjonell i 2021 i bruk et 

nytt scorekeeping-system som er levert av 

WBSC. Dette blir det samme systemet som 

brukes i alle WBSC sine store turneringer og 

som innføres i flere av verdens største ligaer 

utenfor MLB.  

2020 var vist oss at idrett har betydning for 

folkehelsen. Det er viktig at vi kan tilby 

inkluderende, trygge sosiale møtepunkt. 

Mange har vært mer isolert enn noen gang og 

vi som forbund og som enkelt klubber må ta 

ansvar for at når vi åpner opp så er alle 

velkommen hos oss. Mitt ønske er at alle 

klubber prøver sitt aller beste, med målsetting 

om å sette av minst 1 time i uken til våre 

yngste medlemmer. Ved å tilby baseball for 

barn i 2021, i en positiv atmosfære, kan 

forbundet vokse i mange år fremover.  

Til slutt ønsker jeg igjen å takke alle frivillige i 

baseball Norge. Uten dere er ingenting mulig.  

Takk til trenere! 

Takk til klubbledere! 

Takk til dommerne! 

Takk til administrasjonen! 

Takk til alle som gjorde en ekstra innsats i 2020! 

 

 

 

_________________________________ 

Aleksander W Nilsen 

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

Visjon: NSBF - Internasjonale ambisjoner bygget på sterke lokalmiljøer  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Barn og ungdom  

• Kompetanseheving  

• Softball  

• Toppidrett  

Vår tidligere strategi satte søkelys på styrearbeid, anlegg, media, og barn og unge. Våre nye 

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

fremdeles til å støtte anleggsutvikling, promotere baseball og softball og jobbe for å være et effektivt 

styre for våre medlemsklubber. Våre nye fokusområder innebærer at vårt arbeid de neste årene skal 

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

Barn og Ungdom  
Med opprettelsen av BUK (Barn- og Ungdomskomiteen) ønsket vi en klarere satsning og koordinering 

av aktivitetene for barn og unge. Vi ønsker å bygge videre på det arbeidet som er gjort av BUK og ta 

med oss langtidsplanen som ble presentert i 2017. Men vi har behov for et klarere og sterkere 

engasjement fra klubbene i komiteens arbeid. Langtidsplanens 6 steg er sentral i forbundets satsning;  

1. Øke aktivitetstallene  

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

at klubbene til å ha barnelag. Forbundet skal bistå med ukentlige besøk av skoler, AKS og i samarbeid 

med og ved tett oppfølging av klubbene. Vi skal arrangere flere barnecuper, sommerskoler og legge 

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

aktivitetstilbud for barn og ungdom. Dersom vi skal spre våre idretter må klubbene tilby aktivitet!  

2. Bygge videre på Slåball 2.0  

Vi må bygge videre på Slåball 2.0 og aktivt bruke det lokalt som introduksjon til våre idretter. Slåball 

2.0 er enkelt å lære bort til gymlærer, det er lite krav til utstyr og det er utviklet instruksjonsmateriell, 

både for klubbnivå og skole.  

3. Bygge videre på profilen vår 



  

 

Profilen vår mot barn er at det er enkelt og gøy å spille baseball. Dette er budskapet klubbene må 

formidle mot de yngste, både i sin markedsføring og den daglige aktiviteten.  

4. Utdanne trenere, funksjonærer og tillitsvalgte  

Dette punket henger sammen med fokusområdet Kurs og Kompetanse. 

5. Utvikle klubbene  

Dette punket henger sammen med fokusområdet Kurs og Kompetanse  

6. Utvikle anleggene  

Vi skal forsetter å støtte anleggsutbygging.  

 

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

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

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

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

dyktige ressurspersoner og blir drevet av engasjerte mennesker med gode, kompetente 

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

  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Årsberetningen inneholder også en tentativ plan med viktige datoer for 2021, 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 2020. Da samordnet rapportering for klubbene ikke 

foreligger før etter 30. april hvert år, er medlemsstatistikk oppdatert med data fra 2019. 

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! 

 

Aleksander W. Nilsen 

President 

Alice Heimsjø Fjelldal  

Visepresident 

Marte Myhrer 

Styremedlem 

Vilde Hagen 

Styremedlem 

David Schroeder 

Styremedlem 

Bjørn Christian Thode 

Generalsekretær 
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2. Organisasjon og forbundets sammensetning 
NSBF bestod i 2020 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 2020 ikke vært registrert sykefravær blant ansatte i NSBF. 

NSBF forurenser ikke det ytre miljø. 

 

2.1. Styre, komiteer og ansatte i NSBF 2020 
Hovedstyret 

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

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

generalforsamling. 

President   Aleksander W Nilsen (Trondheim Baseballklubb) 

Visepresident   Alice Heimsjø Fjelldal (Trondheim Baseballklubb) 

Styremedlem  Marte Myhrer (Oslo Softballklubb) 

Styremedlem   David Schroeder (Sandefjord Vikings) 

Styremedlem   Vilde Hagen (Drammen Loggger) 

Varamedlem   Andreas Gundersen (Oslo Alligators) 
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Valgkomité 

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

disse til generalforsamlingen. Medlemmene blir valgt på generalforsamling. 

Leder   Ola Apenes (Drammen Loggers)   

Medlem  Henrik Hanselmann (Kristiansand Suns)  

Medlem  Christy Brownlee (Mjøndalen IF)  

Varamedlem Philip Tolloczko 

   

Kontrollutvalg 

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

Medlemmene blir valgt på generalforsamling. 

Leder   Cedric Sørensen (Drammen Loggers)   

Medlem  Christine Skogli (Trondheim Baseball) 

Medlem Nicole Reneé Fett (Trondheim Baseball) 

  

Teknisk Komité (TK) 

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

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

Komiteen har vær inaktiv i 2020 og dens oppgaver har vært gjort av Alex Guildford i sin rolle som 

teknisk direktør for turneringer.  

   

Turneringskomiteen (TUK) 

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

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

Leder   Terje Hoaas (Oslo Pretenders) 

 

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.  

Styrets representant Bjørn Christian Thode (Oslo Alligators) 
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Medlem  Bruce Nester (Sola Aviators) 

Medlem  Rakul Davis (Mjøndalen Brown Sox) 

Medlem  Philip Tolloczko (ØHIL Royals) 

Medlem  Torgeir Osvik (Trondheim Baseball) 

Medlem  Andy Johnson (Kristiansand Suns) 

 

Ansatte 

Generalsekretær (100 %)    Bjørn Christian Thode 

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

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

Utviklingskonsulent (ca. 75%)    Alex Guildford 

 

Andy Johnson og Brian Bach sine engasjement i NSBF ble avsluttet per 31. desember 2020. 

 

2.2. Styrets arbeid 
I styrets valgperiode 2020 ble det avholdt 12 ordinære styremøter. Det deltok gjennomsnittlig 4 

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

avholdes styremøtene som regel ved telefonkonferanse. 

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 digitale ledermøter i 

2020. 

Særforbundenes Fellesforbund (SFF) 

• Generalsekretær Bjørn Christian Thode har deltatt på enkelte møter i SFF i 2020. 

WBSC Europe 

Det Europeiske Baseballforbundet (CEB) 
Visepresident Alice Fjelldal og generalsekretær Bjørn Christian Thode stilte på ESF sin årlige kongress, 

denne gang i Vilnius (Litauen) 7. – 9. februar. Planlagt kongress februar 2021 er utsatt til november 

2021, grunnet Covid-19. 

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 

5 

Det Europeiske Softballforbundet (ESF) 

Visepresident Alice Fjelldal og generalsekretær Bjørn Christian Thode stilte på CEB sin årlige 

kongress, denne gang i Vilnius (Litauen) 7. – 9. februar. Planlagt kongress februar 2021 er utsatt til 

november 2021, grunnet Covid-19. 

 

World Softball and Baseball Confederation (WSBC) 
Det ble ikke arrangert møter i WBSC i 2020 hvor NSBF hadde møterett. WBSC sin kongress for 2021 

er utsatt til 2022, grunnet Covid-19. 

 

2.4. Klubber og medlemsstatistikk 
Medlemsstatistikk for 2020 er ikke tilgjengelig før etter samordnet rapportering avsluttes 30. april. 

Av den grunn blir det rapportert på aktivitetstallene for 2019. 

NSBF hadde følgende medlemsklubber per 31.12.2020: 

• Bergen Baseballklubb 

• Drammen Baseballklubb 

• Fredrikstad Bears Baseballklubb 

• Kristiansand Baseballklubb 

• Mjøndalen Idrettsforening 

• Moss Baseballklubb 

• Møhlenpris Idrettslag 

• Norges Handelshøyskoles Idrettsforening 

• NTNUI 

• Oslo Alligators Soft- og Baseballklubb 

• Oslo Softballklubb 

• Oslo Pretenders Sportsklubb 

• Rubbestadneset IL 

• Sandefjord Vikings Baseballklubb 

• Sola Baseballklubb 

• Trimius Miners 

• Trondheim Baseballklubb 

• Øvrevoll Holse IL 

I 2020 ble to nye klubber tatt opp i NSBF; Oslo Softballklubb og Møhlenpris Idrettslag. 
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Aktivitetstallene for 2020 var ikke innrapportert på publiseringstidspunktet 

Aktivitetstall for 2019 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  7  24  41  46  118  

Menn  92  63  96  250  501  

Totalt  125  85  153  264  619  

 

Aktivitetsutvikling de siste 10 år 
* Fallet i medlemstall fra 2014 til 2015 skyldes nye rapporteringsrutiner fra NIF som gjorde det vanskeligere å registrere alle medlemmene 

  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Kvinner  131  135  198  151  146  145  183  215  157  108  118  

Menn  564  617  647  667  690  796  687  713  595  519  501  

Totalt  695  752  845  818  836  941  870  928  752  627  619  
 

Det er stor usikkerhet tilknyttet aktivitetstallene for 2020, spesielt med tanke på Covid-19-

pandemien. Forbundet fikk i stor grad gjennomført de nødvendigste aktivitetene, men 

smittevernsbegrensinger samt treninger og kamper satt på vent, må i stor grad antas å påvirke de 

endelige medlemstallene. For 2021 har derfor Kulturdepartementet og NIF besluttet i samråd med 

særforbundene at aktivitetstallene for 2019 skal legges til grunn for tildeling av rammetilskudd for 

2021. 

 

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

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

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

for 2009. Vi har fremdeles mindre enn halvparten av nødvendig aktivitetstall for å inneha fullverdig 

særforbundsstatus i NIF, som p.t. er 1500 aktive 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 vil dette etter all sannsynlighet utgjøre en økonomisk 

utfordring i løpet av få år, da det kan forventes at rammetilskuddene vil bli redusert dersom ikke 

aktivitetstallene kommer opp på nivå for gjeldende opptakskriterier i NIF. Økt søkelys på 

effektivisering og omstilling i situasjon med mer usikker økonomisk fremtid for hele norsk idrett, 

aktualiseres ved moderniseringsprosessen som er påbegynt innen norsk idrett. Både internt i norsk 

idrett og fra Kulturdepartementets side, er gjennomgang av alle idrettens tilskuddsordninger. Disse 

prosessene kan få betydning både for NSBF sine tilskudd og organisasjonsform, uavhengig av om ikke 

aktivitetstallene øker.   
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3. Økonomisk årsberetning 
NSBF avsluttet et vanskelig år med ca. kr 67 000,- i overskudd, til tross for noe reduserte tilskudd fra 

NIF over Post 2 og betydelig lavere bingoinntekter enn tidligere år. Det var budsjettert med betydelig 

høyere underskudd som skulle finansieres ved akkumulert overskudd (egenkapital). 

Koronapandemien satte derimot klare begrensinger på hva vi kunne gjennomføre av aktivitet, noe 

resultatoppstillingen for 2020 viser.  

Kommentarer til budsjettet for 2021 

Jamfør satsingsområdene i langtidsplanen til forbundet har hovedstyret  

Barn og ungdom 

Fremtiden til norsk softball og baseball ligger hos våre yngste utøvere. Forbundet har derfor avsatt kr 

kr 453 000,- direkte knyttet til aktivitetsutvikling for barn og ungdom. Av dette er store deler knyttet 

til lønnskostnader for forbundets utviklingskonsulent 

 

Softball 

Softball er lavterskeltilbudet for forbundet hvor vi mener det er enklest å engasjere nye medlemmer 

på tvers av aldersgrupper og kjønn. Det er derfor satt av kr 107 000,- til utviklingstiltak for softball 

gjennom prosjektet «Full Telling». Det er i satt av kr 20 000,- til ordinær serie og NM, i tillegg til andel 

av felles konkurransekostnader. 

 

Kurs og Kompetanse 

Organisatorisk utvikling av våre medlemsklubber og kompetanseheving i klubbstyrer, blant trenere, 

dommere og frivillige er vesentlig om vi skal nå målene våre om økt aktivitet og kvalitet innen både 

softball og baseball, på tvers av alle aldersgrupper og kjønn. Forbundet har derfor satt av  barn og 

ungdom, og for målgruppene innen softball. Det er derfor satt av kr 570 000,- til kompetanseheving 

og klubbutviklingstiltak. 

 

Toppidrett 

Norges Baseballakademi ble nedlagt f.o.m 2021. Årsaken til nedleggelsen skyldes ønsket om økt 

vektlegging av lokale initiativ for ungdom, fremfor et program som i stor grad var knyttet til aktivitet i 

Oslo-området. 

For 2021 er det planlagt deltakelse i European Championships C-pool i Sebia for herrelandslaget i 

baseball. I tillegg er det planlagt deltakelse i Baltic Open i Skövde for Team Norway i fastpitch 

softball. Netto budsjettert kostnadsramme for elitesatsingen etter egenandeler er kr 102 000,-. 
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4. Langtidsplan 
- 1500 medlemmer 

- Sterke nærmiljø, dvs klubber med 25+ medlemmer som har Baseball, Softball og Little League 

- 20 Baseballlag fordelt på eliteserie og forbundserie 

- 20 Barnelag med aldersbestemt aktivitet  

- Ungdomslag for ungdommer mellom 13-18 

- Trenerkurs skal arrangeres årlig på nivå 1 og 2 

- Dommere, forbundet skal ha 4 CEB dommere og vi ønsker at ingen kamper dømmes med mindre 

en 2 dommere I ESB og FSB 

- 100 Scorekeepers 

- Landslag, alle landslagspillere har bidratt med 20 timer dugnad hver. Landslaget har vunnet C-

pool. U23 landslagt har vunnet en turnering. Softball landslag har deltatt årlig I konkurranse 

 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Medlemmer 800 900 1100 1300 1500 

Sterke miljø 
    

10 

Softballag 3 10 12 15 20 

Baseballag 15 17 18 19 20 

Barnelag 5 7 11 12 15 

Ungdomslag 
  

2 3 5 

Trenere et nivå 1 kurs,  

et nivå 2 kurs 

et nivå 1 kurs,  

et nivå 2 kurs 

to nivå 1 kurs,  

et nivå 2 kurs. 

Et trener 3 kurs 

to nivå 1 kurs, 

t0 nivå 2 kurs 

to nivå 1 kurs, 

t0 nivå 2 kurs. 

Et trener 3 kurs  

Dommere 
 

3 nivå 1, 1 nivå 

2 

   

Scorekeepers 20 40 60 80 100 

Landslag 
 

C-pool winning 

record 

C-pool Win B-Pool 
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5. Aktivitetsrapport 2020 

5.1. Barn og Ungdom 

Skole besøk 
Alex Guilford har gjennomført 11 skolebesøk med 3 ungdomsleirer i 2020. Dette arbeidet har 

medført at over 500 skole elever har fått kjennskap til baseball: Alle som deltok har lært å kaste, 

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

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

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

ordningen.  Følgene skoler fikk besøk av Alex Guilford i 2020: 

- Mjøndalen skole (28.05): ca. 50 deltagere  

- Mjøndalen skole (04.06): ca. 50 deltagere 

- Sande skole i Sola (12.06): ca. 40 deltagere 

- Åsen skole i Mjøndalen (17.06): ca. 70 deltagere 

- Camp Donn i Kristiansand (29.06-30.06): ca. 50 deltagere 

- MIF Brown Sox summer camp (uke 28): ca. 60 deltagere 

- Judoklubb camp i Asker (10.08): ca. 35 deltagere 

- VE skole i Kristiansand (24.08): ca. 46 deltagere (Andy Johnson) 

- Fyrstikkalleen skole i Oslo (08.10): ca. 30 deltagere 

- Fyrstikkalleen skole i Oslo (15.10): ca. 30 deltagere 

- Framnes skole i Sandefjord (02.11): ca. 40 deltagere 

 

5.2. Little League 
Lag som deltok 

- Oslo Alligators 

- Sola Aviators 

- Kristiansand Suns 

- Mjøndalen Brown Sox 

Covid-19 satte begrensninger på aktiviteten i 2020, blant annet pga. reiserestriksjoner på tvers av 

regioner. Det ble allikevel organisert serie og hvert lag spilte 3-4 kamper mot hverandre. Det er en 

utfordring at det er store reiseavstander mellom klubbene og dette forsterkes når det blir ilagt 
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reiserestriksjoner, som f.eks. under en pandemi. 

 

5.3. Eliteserien (ESB) 
I 2020 besto eliteserien av 5 lag, det ble spilt 28 kamper. Alle kampene med unntak av fem ble 

gjennomført. Disse fem kampene ble avlyst grunnet smittevernreglementet for COVID-19, men var i 

tilknyttet smitte eller mistanke om smitte i våre klubber. Alle kamper bortsett fra 2, ble gjennomført 

med 2 eller flere dommere. Oslo Pretenders vant serien ved tie-breaker over Kristiansand Suns, og 

ØHIL Royals kom på tredjeplass. Bergen Wet Sox kom på fjerdeplass og Trondheim Baseballklubb på 

femte. Tabellen så slik ut ved sesong slutt: 

1. Oslo Pretenders 

2. Kristiansand Suns 

3. ØHIL Royals 

4. Bergen Wet Sox 

5. Trondheim Baseballklubb 

NSBF skal dele ut premier i forbindelse med eliteserien på et senere tidspunkt: 

- Beste Hitter: TBA 

- Beste Pitcher: TBA 

- Lokk Shop Slugger of the year: TBA 

- Beste Dommer: TBA 

Det skal bli også kåret et ESB All-Star-lag, basert på spillerstatistikk for 2020. 

 

5.4. Forbundserien (FBS) 
I 2020 besto forbundsserien av 4 lag som totalt spilte 11 kamper, i tillegg til 4 kamper som ble 

kanselert. 4 kamper ble spilt med 1 dommer og 7 kamper ble gjennomført med 2 dommere.  

Tabellen så slik ut ved sesong slutt: 

1. ØHIL Royals  

2. Drammen Loggers 

3. Oslo Alligators  

4. Oslo Pretenders  

NSBF skal dele ut en rekke premier i forbindelse med forbundsserien på et senere tidspunkt: 

- Forbundsmester: TBA 

- Årets aktive: TBA 

- Årets arrangør: TBA 
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- Årets barnelag: TBA 

- Seriemester i FSB: TBA 

- Årets barnelag: Oslo Alligators 

 

5.5. NM i Baseball 
I 2020 ble gjennomført i Kristiansand. Dette var et fantastisk arrangement der 6 lag spilte en double 

elimination turnering. ØHIL Royals vant finalen mot Oslo Pretenders. 

1. ØHIL Royals 

2. Oslo Pretenders 

3. Kristiansand Suns 

4. Trondheim Baseballklubb 

5. Bergen Wet Sox 

6. Sola Aviators 

NSBF skal dele ut to premier i forbindelse med NM i baseball på et senere tidspunkt: 

- Beste Hitter: TBA 

- Beste Pitcher: TBA 

 

5.6. Softball 

2020 var første året for Grand Slam Softball-serien og dette var en kjempesuksess. 6 lag spilte 
I fem turneringer, inkludert NM, med totalt 35 kamper. 11 kamper ble spilt med én dommer, 
mens 24 kamper ble spilt med to eller flere dommere. Tabellen for Grand Slam Softball 
avgjøres av et poengsystem hvor lagene vurderes ut fra en rekke kriterier, ikke kun 
kampresultatene. Sandefjord Vikings vant serien med totalt 40 poeng, etterfulgt av Drammen 
Loggers med 28 poeng. Oslo Softballklubb Ninjas kom på tredjeplass med 19 poeng. 

Grand Slam Series tabell: 

1. Sandefjord Vikings 
2. Drammen Loggers 
3. Oslo Softballklubb Ninjas 
4. Oslo Housecats 
5. Oslo Pretenders 
6. NTNUI Softball 

NSBF skal dele ut to premier i forbindelse med Grand Slam Serien på et senere tidspunkt: 

- Beste Hitter: TBA          

- Beste Pitcher: TBA 
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Softball NM ble arrangert i Sandefjord. Softball NM besto av 6 lag. NM ble godt gjennomført og 

Hjemmelaget Vikings var vertskap for en softballfest som ga mersmak.  

Softball NM tabell: 

1. Sandefjord Vikings 

2. Drammen Loggers 

3. NTNUI Softball 

4. Oslo Housecats 

5. Oslo Softballklubb Ninjas 

6. Oslo Pretenders 

NSBF skal dele ut to premier i forbindelse med NM i softball på et senere tidspunkt: 

- Beste Hitter: TBA         

- Beste Pitcher: TBA 

 

5.7. Kurs og Kompetanse 
I 2020 ble det ikke gjennomfør nok kurs i Norge, hovedsakelig grunnet Covid-19 som forhindret flere 

av arrangementene. Dessverre var forbundet ikke godt nok forberedt på en situasjon hvor kurs måtte 

avholdes digitalt.  

NSBF ønsker et større fokus på kompetanse heving i Norge, særlig rundt trenere for yngre utøvere. 

Det ble gjennomført følgende kurs i regi av NSBF i 2020: 

- Oslo Softballklubb Ninjas: Scorekeeping kurs: 11 deltagere 

- Oslo Pretenders: Scorekeeping kurs: 10 deltagere 

- Kristiansand Suns: Scorekeeping kurs: 8 deltagere 

- Basiskurs i fastpitch softball (Oslo): 19 deltagere 

- Trener 1 kurs: 2 deltagere 

Til tross for at vi var forhindret fra å avholde kurs med personlig oppmøte for dommere i 2020, 

etablerte vi et forum for dommere, med møte hver andre uke. Forumet skulle gi våre dommere 

tilgang til utdanningsmateriale og et evalueringssystem hvor de kunne få verdifull tilbakemeldinger  

på gjennomføring av dommeroppdrag i løpet avsesongen.. 
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5.8. Topp Idrett 
Eliteaktiviteten i norsk baseball kaller vi Baseball Norge. Baseball Norge består av voksen og junior 

spillere som utgjør det Norske Landslaget i Baseball (NLLB) samt U23 spillere som er ikke har norsk 

statsborgerskap, men viser høy interesse for å utvikle seg som en baseballspiller.  Landslaget ble 

stiftet i 2013 etter flere år uten aktivitet.  Siden 2013 har Landslaget spilt i 3 EM konkurranser bla. i 

Slovenia (to ganger) og i Irland i 2018.   

Visjon av Baseball Norway er 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 det norsk 

baseball miljøet.  

Det har vært spillere fra de fleste klubber i troppen. Laget er ung og i god utvikling. Stemningen er 

god med god lagmoral. Vi åpner for at mange skal kunne ta del i programmet gjennom året, det er 

først når selve EM-troppen skal velges at en tropp på 20 spillere plukkes ut.  

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 Baseball Norge 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.  

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 spillerne gjennom et langt idrettsliv.  

Baseball Norge er rettet mot unge som ønsker å utvikle de verktøyene man trenger som 

baseballspiller. Dette inkluderer å være atletisk, sterk, skadeforebygging og grunnleggende 

motivasjon. Trenerne ønsker at våre spillere skal ha det gøy mens de lærer å holde seg friske 

gjennom styrketrening, kondisjonstrening og repetisjoner med kvalitet. Treningene har fokusert på å 

maksimere ballkontakt, antall kast og god kvalitet i slagrepetisjoner.  

Baseball Norge er et utviklingsprosjekt, ikke et All-Star-lag. 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. 

 

5.9. Annet 
 

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 

14 

 

6. Marked og sponsor 

6.1. Sponsorer og samarbeidspartnere i 2020 
NSBF inne i en femårsavtale med sportstøyleverandøren Macron. Avtalen gir betydelige rabatter på 

treningstøy, og innebærer at Macron er offisiell klesleverandør til landslaget.  

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

priser. Grunnet Covid-19 og den økonomisk utfordrende situasjonen for reiselivsnæringen, ble 

ordningen for gratisdøgn som del av samarbeidsavtalen lagt på is. Dette innebærer inntil videre en 

økt kostnad til overnatting i forbindelse med forbundets aktiviteter. Forbundets medlemmer oppnår 

allikevel fordelaktige priser og våre klubber oppfordres til å benytte landingssiden for 

fordelsrabatten, 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 blant annet produsert og 

selger landslagets caps. Alle medlemmer i NSBF får 10% rabatt på alle kjøp i LOKK sin butikk og 

webshop ved å oppgi medlemskap i NSBF. LOKK er også sponsor for NSBF sin «Slugger Award». 

 

 

6.2. Media i 2020 
NSBF har utfordringer med å oppnå den synligheten i media som vi ønsker for våre idretter. Dette 

skyldes blant annet at forbundet har behov for ressurspersoner til å utarbeide en helhetlig 

mediestrategi. Enkelte klubber har vært flinke til å synligjøre egne tiltak og utøvere i lokale medier, 

og forbundet har som målsetting gjennom prosjekter i 2021 å bistå våre medlemsklubber med økt 

eksponering, spesielt i sosiale medier. 

mailto:baseball@nif.idrett.no
http://www.soft-baseball.no/
http://www.choice.no/nsogbf
http://www.lokk.no/
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Utover dette blir NSBF 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.  

 

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

idrettens lover og regler, herunder antidopingreglementet. Dette innebærer blant annet 

nulltoleranse for doping og forbundet har heller ikke hatt noen dopingsaker i 2020.  

 

Som et ledd i antidopingarbeidet har NSBF forpliktet seg gjennom Antidoping Norges 

sertifiseringsprogram «Rent Særforbund» til å jobbe proaktivt med antidopingarbeidet. Dette 

innebærer blant annet at alle deltakere på landslag i softball og baseball, og Norges Baseballakademi 

er forpliktet til å gjennomføre Antidoping Norge sitt e-læringsprogram «Ren Utøver». Per 31.12.20 

har alle deltakere og trenere tilknyttet landslag og akademi gjennomført kurset. I tillegg er alle 

deltakende klubber i NM i baseball og Eliteserien forpliktet til å være sertifisert «Rent Idrettslag». 

 

NSBF fikk fornyet sertifiseringen som «Rent Særforbund» for to nye år i 2020. Mer informasjon finnes 

på NSBF sine websider for antidoping. 

 

8. Planlagte aktiviteter og viktige datoer for 2021 
Gjeldende datoer finner du alltid på nettsiden til forbundet. 

 

9. Støtteordninger 2020 
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 til å sette seg inn i støtteordningene og søke om støtte. Kontakt forbundet 

direkte for mer informasjon om støtteordningene. 

9.1. 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 

mailto:baseball@nif.idrett.no
http://www.soft-baseball.no/
https://www.soft-baseball.no/offisiell-informasjon/antidoping/
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viktige. Klubber oppfordres derfor til å søke god forankring internt i klubben, i tillegg til å søke støtte 

gjennom private og offentlige tilskuddsordninger. 

9.2. Anleggsstøtte 
Forbundet har i dag flere gode anlegg spredd over strategisk viktige aktivitetsområder fra Trondheim 

til Kristaisand, med unntak av Bergens-området har forbundet. Utvikling for Bergens-området krever 

derimot lokalt initiativ, på lik linje med andre områder. Generell anleggsutvikling er fortsatt viktig, 

selv om det er prioritert ned i forbundets budsjetter.  Vi oppfordrer allikevel alle 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 websider for tilskuddsordninger. 

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 %. 

 

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

9.4. Aktivitetsstøtte 
Forbundsstyret og administrasjonen tror at den nye aktivitetsbaserte modellen vil gi klubber mer 

midler i klubbkassen ved at hver klubb gis muligheten til å motta utviklingsstøtte på inntil kr 20 000,-. 

Tanken er enkel; dere får nå tilsendt et skjema som skal fylles ut. Dette skjemaet fylles ut av hvert 

enkelt lag, der dere informerer om hvilke aktivitet(er) dere gjennomfører, og dere vil motta støtte ut 

fra dette. Postene i skjemaet er valgt med tanke på vår strategi, samt NIF sine overordnete 

retningslinjer og målsettinger for norsk idrett.  

 

10. «Operasjon Full Telling» 
Norges Soft- og Baseballforbund står utsatt til med tanke på idrettens pågående prosesser for 

organisering og modernisering av norsk idrett. Denne moderniseringsprosessen er godt på vei og 

kommer til å tre i kraft gradvis de nærmeste 3-4 årene. For NSBF betyr dette at vi må som forbund 

etter all sannsynlighet må oppnå minimumskravet til 1500 aktive medlemmer fordelt på minimum 20 

mailto:baseball@nif.idrett.no
http://www.soft-baseball.no/
http://www.slaaball.no/
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klubber i løpet av de nærmeste 2-3 årene. Oppnår vi ikke dette vil NSBF sannsynligvis måtte 

akseptere én av tre mulige utfall; 

1) NSBF mister sin økonomiske støtte helt eller delvis. Dette vil sannsynligvis skje over en 

periode på et par år. Forbundet har p.t. oppsparte midler til å håndtere økonomisk nedgang 

over en periode på et par år. 

2) NSBF blir bedt om å søke samarbeid med et eller flere andre særforbund slik at det dannes et 

nytt fleridrettsforbund. 

3) NSBF blir underlagt et annet forbund. 

NSBF har per dags dato omkring 600 aktive medlemmer fordelt på ca. 15 klubber som deltar aktivt i 

serie og turneringer. NSBF har også per dags dato ca. 3 millioner kroner i fri egenkapital, som i all 

hovedsak skal benyttes til utviklingsarbeid i tråd med norsk idretts målsettinger. Formalkravene for 

status som særforbund er definert i NIF sine lover og pågående moderniseringsprosess i norsk idrett 

kan også innebære at disse endres. Dette må derimot gjøres i lovs form og følgelig på Idrettstinget. 

Dette vil etter all sannsynlighet tidligst kunne skje i 2023. NSBF kan derimot få endrede 

rammebetingelser for tilskudd uten lovvedtak, dersom det skulle være enighet om dette i norsk 

idrett, da forvaltningsordningene vurderes fortløpende og er en integrert del av 

moderniseringsprosessen for norsk idrett. 

«Operasjon Full Telling» skisserer en strategi og et prosjektløp for hvordan vi ønsker å øke 

aktivitetstallene. Prosjektbeskrivelsen ble presentert for klubbene under klubbledermøtet 25. januar 

2021.  

10.1. Strategi 
Vi ønsker å skape aktivitetsvekst ved å danne flere lag for barn og ungdom innen softball og baseball, 

og softball-lag for voksne. Lag for barn vil gi nye medlemmer og ungdomslagene vil sørge for 

videreføring av aktiviteten, noe som igjen vil understøtte aktivitetstilbudet for voksne. Softball er 

skilt ut som fokusområde da idretten ansees som en enklere måte å bli kjent med som ny utøver. Vi 

ønsker ikke midlertidig aktivitetsutvikling, men varig vekst. Baseball for voksne som satsingsområde 

er ikke tatt med i denne planen konkret selv om det er et relativt stort miljø i Norge. Dette er gjort 

bevist da styret i NSBF ikke tror det er like lett å få tak i nye, voksne baseball medlemmer, som 

softball og barn. Aktive barn vil på sikt bli både softball- og baseballutøvere.  

Full prosjektbeskrivelse er vedlagt årsrapporten. 

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