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ORDFÖRANDEN HAR ORDET   

Skarpt läge! 

För er som kan historiken kring ”ordförande har ordet” så kommer ni ihåg överskriften i 2019 års 

verksamhetsberättelse. Den var ”Mycket positivt men mörka moln vid horisonten!” 

Vi är nu i läget som jag varnade för våren -19 och RF:s förslag har röstats igenom vilket innebär 

halverade ekonomiska bidrag 2022 för oss, vilket givetvis kommer att påverka vår verksamhet 

negativt.  

Eller?! 

Redan på kvällen efter omröstningen på Riksidrottsmötet startade de första samtalen med andra 

specialförbund om att slå sig samman och bilda vad som i bidragssystemet kallas ”större förbund”. Vi 

pratade redan från början med Svenska Amerikanska Fotbolls Förbundet och Svenska Landhockey 

Förbundet. Där ifrån togs steget att inleda en förstudie som med hjälp av bidrag från RF hade som 

mål att ge oss svar om det var möjligt med ett samgående och under vilka former. 

Vi har varit tre ledamöter från varje förbund, respektive generalsekreterare och en representant från 

RF som leder diskussionerna. Våra möten har präglats av positiva och konstruktiva diskussioner med 

en vilja att hitta en lösning som gynnar alla tre förbunden. Hög närvaro på samtliga representanter 

har gett kontinuitet och vi har hittills haft tre möten tillsammans. Lägg sedan till intensiva 

diskussioner mellan oss ordföranden mellan mötena, ett stort arbete av våra generalsekreterare så 

tycker jag att vi gott kan säga att vi har marscherat fram i bra fart och kan redan lägga väl 

underbyggda propositioner till våra Förbundsmöten nu under mars månad. 

Alternativet till ett samgående är att vi står ensamma kvar med halverade inkomster och vi tvingas 

då rätta munnen efter matsäcken. Fördelen är också att vi är ett fortsatt oberoende förbund som 

helt kan styra vår egen verksamhet.  

Det finns idag inget som säger att vi får ökade inkomster på ett samgående i det korta perspektivet 

men vi vinner definitivt i minskade utgifter då vi redan nu kan se flera synergieffekter med ett 

samgående. Dessutom tvivlar jag personligen på att kraven på antal föreningar och medlemmar 

kommer att minska vid nästa stora genomgång av bidragsystemet 2025. Tvärtom fanns det redan 

2019 motioner om att öka kraven än mer från dagens 50 föreningar och 3500 medlemmar för att få 

räknas som ett ”större förbund” och därmed ha tillgång till samtliga olika ekonomiska bidrag. 

Ni kommer att få en utförlig presentation kring ekonomin, hur vi har jobbat och hur vi se på tiden 

efter våra årsmöten. Utan tvekan är detta den största frågan vi haft inom SBSF sedan vi bildades för 

mer än 50 år sedan så jag hoppas att ni alla föreningar inser läget och finns på plats sista helgen i 

mars. 

Det är ni medlemmar som nu äger frågan! JA eller NEJ? 

Väl mött sista helgen i mars. 

Ordförande 

Johnny Stormats   
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FÖRBUNDET I KORTHET 
Förbundsmötet 2019 genomfördes på Quality Hotel Winn, Haninge, den 30 mars.  

Därutöver arrangerade SBSF en seriekonferens i Enköping i början av december. 

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under året. Styrelsens arbetsutskott har under 

året ändrat sitt arbetssätt och gått över till mer korta telefonmöten i enskilda ärenden. Dessa 

protokollförs inte utan tas med i ett kommande mötesprotokoll i styrelsen. 

SBSF har under året, genom styrelse och representanter, deltagit i både nationella och 

internationella möten, konferenser och kongresser, arrangerade av våra internationella förbund, 

Riksidrottsförbundet, samt andra samarbetsorganisationer.  

ORGANISATIONEN 

Förbundsstyrelsen 
SBSFs Förbundsstyrelse, som utses av Förbundsmötet, har haft följande sammansättning under 

verksamhetsåret 2019: 

Förbundsordförande: 

Johnny Stormats, Leksand *  

Övriga ledamöter: 

Jenny Hartelius, Skellefteå* 

Sanna Hermansson, Örebro * 

Peter Malm, Tyresö *  

Karl Knutsson, Sölvesborg ** 

Lars Sundin, Jönköping ** 

*   vald t.o.m. Förbundsmötet 2020 

** vald t.o.m. Förbundsmötet 2021 

En plats har varit vakant under året, och styrelsen har under året adjungerat Elisabeth Hopkins, 

Sundbyberg, och Samantha Edström, Skellefteå, till styrelsen. 

Förbundsstyrelsens Arbetsutskott har bestått av  

Johnny Stormats, Lars Sundin, Peter Malm och Thomas Claesson 
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Kommittéer och arbetsgrupper: 

Juridiska kommittén:  

Lars Sundin, Mats Fransson, Lars Johansson, Ulf Steinvall och Yvonne Claesson 

Stabsgruppen 

Peter Malm, Karl Knutsson, Stefan Harnesk, Åsa Höglund och Jonas Holmberg 

Tävlingskommittén  

Ante Carlstedt, Åsa Stensrud, Magnus Martinsson, Andreas Svensson och Maria Bergström 

Marknads- och Mediautskottet 

Karl Knutsson, Camran Hanson 

Softbollutskottet 

Sanna Hermansson, Ann-Sofie Mohlin, Anna-Karin Solén Westling, Ingrid Törnberg, Margareta 

Ödman Eriksson, Mattias Grimstoft, Fredrik Ekberg 

Ungdomsutskottet 

Daniel Lindkvist, Robert Claesson, Olof Agner, Björn Johannessen, Lars Jellnor, Margareta Ödman 

Eriksson, Kristian Pälviä  

Antidopingansvarig 

Lars Sundin 

Förbundsrevisor 

Johan Rönnkvist, PriceWaterhouseCoopers 

Valberedningen 

Utses av Förbundsmötet i enlighet med SBSFs Stadgar 2 Kap 27§ och har haft följande 

sammansättning under året: 

Jonny Edgren, Göteborg (Ordförande), Mats Fransson, Gävle, Björn Johansson, Sundbyberg,  

Lena Ununger, Umeå 

Förbundskansli och personal 
SBSF har under året haft sitt kansli i Idrottens Hus, Stockholm. 

SBSFs personalstyrka har under året bestått av följande:  

• Thomas Claesson – Generalsekreterare (100%)  

• Camran Hanson – Media och marknad (20%) januari mars 

• Jonna Källström - Ledarutveckling (25%), Förbundsutveckling (25%) juni-december  
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FÖRBUNDETS INTERNATIONELLA ARBETE 
 

Inriktningen på arbetet 

Omvärlden förändras ständigt. Som stora 

internationella idrotter påverkas 

förutsättningarna för baseboll och softboll i 

synnerhet av förändringar och utveckling 

inom de europeiska och internationella 

idrottsorganisationerna. 

SBSFs internationella arbete skall därför hållas 

aktuellt i takt med utvecklingen inom de 

internationella förbunden. SBSF har ett ansvar 

att stärka de internationella relationerna med 

andra förbund och organisationer inom våra 

idrotter. 

RF har i sin internationella handlingsplan gett 

riktlinjerna att det internationella 

idrottssamarbetet ska följa idrottens mål och 

inriktning: 

”Idrott ska verka som internationellt 

kontaktmedel och respektera alla människors 

lika värde.”  

• Svensk idrott ska ha utbyte med andra 

länder oavsett deras politiska system och 

oavsett om landet har diplomatiska 

förbindelser med Sverige eller inte. 

• Den svenska idrottsmodellen kan tjäna som 

exempel för andra länder. Därför ska 

idrottsrörelsen ta sitt ansvar för att stödja 

idrottsorganisationer under utveckling. 

• Svensk idrottspolitik ska förmedlas i 

internationella idrottsorgan. Under de 

kommande åren prioriteras, förutom den 

svenska idrottsrörelsens demokratiska 

grundvärderingar, följande sakområden:  

barn- och ungdomsidrotten, idrottens 

trovärdighet och idrottens relation till EU. 

• Svensk idrott ska genom idrottsligt utbyte 

mellan olika nationer på alla nivåer följa 

utvecklingen i andra länder och föra hem 

internationella impulser 

 

Med bakgrund i ovanstående har SBSF 

reviderat vår Internationella Handlingsplan 

under 2019, som är inriktad på internationell 

samverkan, påverkan och utveckling inom 

ramen för de internationella specialförbund 

och organisationer som SBSF samarbetar 

med. 

I vårt internationella arbete utgår vi från den 

värdegrund om demokrati och människors lika 

värde som gäller i vår svenska idrott, och vi 

arbetar för att sprida kunskapen om den 

svenska idrottsmodellen även internationellt.  

SBSF vill medverka till en fortsatt positiv 

utveckling av baseboll och softboll i ett enat 

Europa. Vi vill genom våra internationella 

representanter bidra med vår kompetens och 

erfarenhet för att stärka sporternas ställning i 

Europa och i resten av världen. 

Syfte och målsättningar  

• Vi vill verka för ett enat baseboll- och 

softboll-Europa, och en fortsatt positiv 

utveckling av sporterna på demokratiska 

grunder.  

• Vi vill verka för en ökad svensk 

representation inom de internationella 

förbundens styrelser och kommittéer 

• Vi vill arrangera regelbundna 

internationella tävlingar och möten i 

Sverige, för att marknadsföra Sverige på 

ett positivt sätt samt visa upp våra 

idrotter för den svenska publiken 

• Vi vill verka för ett ökat internationellt 

erfarenhets- och kunskapsutbyte  

• Den grundläggande principen är att det 

internationella arbetet och utbytet ska 

vara av strategisk nytta för SBSF. Särskilt 

fokus sätts på möjligheterna att kunna 

påverka inom ramen för de 

internationella organisationerna. 
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Internationella verksamheten 2019 

Det internationella arbetet, som bedrivs i 

World Baseball and Softball Confederation 

(WBSC), har  fokus på att få fler utövare och 

att skapa bättre kommersiella förutsättningar 

för våra sporter. Även i fortsättningen satsas 

det hårt på den nya grenen baseball5 

(https://baseball5.wbsc.org/). Det hölls under 

året en kongress i Osaka, Japan, där vi var 

representerade. I Europa arrangerades OS-

kval, där Italien och Israel kvalificerade sig i 

softboll respektive baseboll. WBSC har tack 

vare de stora intäkterna från Premier 12 en 

mycket god finansiell ställning. Det finns från 

de europeiska förbunden en kritik mot WBSC 

satsar för lite på utvecklingen av sporterna i 

Europa. 

I Europa bildades WBSC Europe vid 

kongressen i Aten. Kristian Pälviä ingår i 

interimsstyrelsen fram till kongressen 2021 

när den nya styrelsen ska väljas. Lars Sundin är 

juridisk rådgivare. Enligt planen kommer 

Confederation of European Baseball (CEB) och 

European Softball Federation (ESF) att 

upplösas vid kongresserna 2021 och därefter 

bedrivs verksamheten i WBSC Europe med en 

baseboll- och en softbolldivision. Det pågår ett 

samarbete med WBSC för att fastställa den 

slutliga organisationen. Det råder en bred 

enighet inom de europeiska förbunden att en 

sammanslagning är rätt väg att gå 

  

 

Internationella representanter 2019 

SBSF hade följande deltagande vid de 

europeiska och internationella 

organisationernas kongresser under 2019: 

European Softball Federation Congress, 

Confederation of European Baseball Congress 

och WBSC Europé Congress  

1-3 februari, Aten, Grekland 

Johnny Stormats, Thomas Claesson 

WBSC Congress  

20-22 November, Osaka, Japan 

Johnny Stormats, Thomas Claesson 

Styrelse- och kommittérepresentanter 

SBSF har under 2019 haft följande 

representanter i de internationella förbundens 

styrelser och kommittéer: 

CEB Legal Commissioner, WBSC-Europe 

Legal counsellor 

Lars Sundin 

CEB Anti-doping Delegate 

Peter Ström 

ESF Executive Committee 

Kristian Pälviä, ledamot 

WBSC-Europe Executive Committee 

Kristian Pälviä, ledamot 

ESF Legal Commission 

Lars Sundin, ledamot 

ESF Umpires Commission 

Geri Lindberg, ledamot 
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Internationella uppdrag 2019 

Baseboll 

Technical commissioner 

Kristian Pälviä CEB Champions Cup, Italien 

Domaruppdrag 

Roger Eriksson European Championship Seniors B-pool, Slovakien 

Tony Jones European Championship, Tyskland 

Mika Sarjanen European Championship U18 Qualifier, Sverige 

Scoring Director 

Kent Sjölund  European Championship 

U18 Qualifier, Sverige 

Scorers 

Ante Carlstedt  European Championship 

U18 Qualifier, Sverige 

Pelle Högström  European Championship 

U18 Qualifier, Sverige 

Åsa Stensrud  European Championship 

U18 Qualifier, Sverige 

 

Softboll 

Delegatuppdrag 

Geri Lindberg  Women's European Cup Winners Cup, Holland 

Domaruppdrag 

Lewis Hamilton  Women's European Championship, Tjeckien 

Raymond Pettersson  European Masters Cup, Spanien 

Raymond Pettersson Women's European Cup, Bulgarien 

Europacupspel 
Sverige representerades av tre föreningar i klubblagsturneringar under 2019. 

Federations Cup – Baseboll 

Leksand BSK deltog i Federations Cup i Karlovac, Kroatien och slutade på en 5:e plats efter 1-4 i 

matcher. 

Federations Cup Qualifier - Baseboll 

Sölvesborg SC deltog i Federations Cup Qualifier i Blagoevgrad, Bulgarien och slutade som vinnare 

efter 4-1 i matcher i grundserien och vinst i finalmatchen med 5-1 mot polska UKS Deby Osielsko. 

Women´s European Cup - Softboll 

Skövde BSK deltog i European Cup i Dupnitsa, Bulgarien och tre i gruppspelet efter 6-2 i matcher men 

förlust i bronsmatchen mot danska Hörsholm med 1-7 gjorde att laget slutade på en 4:e plats totalt. 
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FÖRBUNDETS NATIONELLA ARBETE 

Utvecklingsarbete i Förbundet 
Årets stora utvecklingsarbete har varit att jobba fram en utvecklingsplan för förbundet. Att 

förbunden har en utvecklingsplan är en förutsättning för att få bidrag från RF. Utvecklingsplanen 

beskriver vilka mål vi har inom olika grupperingar och vilka aktiviteter som vi tänker genomföra för 

att nå målen. RFs mall för utvecklingsplanen handlar om målen för 2020-2021, men där vi jobbat 

vidare med mer långsiktia mål, till och med 2030 för SBSF. 

Även arbetet med att revidera Ledarutbildningen Steg 1 och ta fram en ny Steg 2 samt en webb-

baserad grundutbilding har pågått under året.  

Vid Riksidrottsmötet (RIM) 2019 beslutades om att dela in medlemmarn inom RF i två kategorier, 

stora förbund är de som har 50 eller fler medlemsföreningar och små förbund är de som har mellan 

25 och 49 medlemsföreningar. Har förbundet färre än 25 medlemsföreningar utesluts förbundet ur 

RF. 

Det togs även beslut kring nya stödformer vid RIM, där det står klart att små förbund kommer att få 

betydligt minskade bidrag, för SBSFs del visar beräkningarna att vi tappar cirka en miljon kronor i 

bidrag till 2022. 

Som en följd av besluten vid RIM kom en förfrågan från Svenska Landhockeyförbundet (SLHF), som 

uteslöts ur RF, om att titta på ett samgående tillsammans och även ha med Svenska Amerikansk 

Fotbollförbundet (SAFF) i samgåendet, för att hamna på säker mark när det handlar om antal 

föreningar. Förbundsstyrelsen beslutade i september att inleda en förstudie för att se över fördelar 

och nackdelar med att gå samman med de andra förbunden.  

Arbetet har pågått under hela hösten, dels på tjänstemanna nivå och dels på styrelsenivå, där 

resultatet av höstens arbete presenteras i form av en proposition till förbundsmötet 2020 med 

förslag om att få jobba vidare med frågan om samgående tillsammans med SAFF och SLHF för att 

säkra en trygg framtid för våra medlemsföreningar. 

Junior EM-kval på hemmaplan. 
SBSF ansökte tillsammans med Sundbyberg BSC 

under hösten 2018 om att få arrangera juniorernas 

EM-kval 2019 på hemmaplan för att minska 

kostnaderna för landslaget och samtidigt kunna 

erbjuda våra svenska fans internationella matcher 

på hemmaplan. 

I januari stod det klart att Örvallen blev spelplatsen för arrangemanget 8-13 juli, där förutom Sverige 

även Storbritannien, Schweiz, Israel och Belgien skulle göra upp om en plats i Junior-EM 2020. 

Det spelades två matcher per dag, och till Sveriges matcher på kvällarna var det fullt på och om kring 

läktarna. Ett mycket lyckat arrangemang, där Israel stod som vinnare efter vinst i finalen med 8-5 

över Belgien.  

Vi vill passa på att rikta ett stort tack för sammarbetet under EM-veckan till Sundbyberg BSC, 

Sundbyberg kommun och övriga partners under veckan. 
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Marknads- och Mediautskottet 
Den tidigare uppstartade hemsidan dugout.se 

beslutades att läggas ner under året, då den inte 

fyllt det mål som var satt för sidan. I stället 

beslutades att starta upp Nyhetsbrevet igen 

under hösten, för att kunna sprida information 

från förbundet till medlemmar och intresserade. 

Events 

Vid JEM-kvalet på Örvallen fanns kepsar och 

tröjor till salu, och den lyckade försäljningen 

under veckan var en stor anledning till att 

arrangemanget gick bättre än budgeterat.  

 

Utbildning 
Under 2019 har totalt 10 utbildningar genomförts i SBSFs regi med 97 deltagare fördelat över 

följande utbildningar: 

Utbildning Antal kurser Deltagare 

Tränarutbildning Steg 1 3 22 

Distriktsdomare - Baseboll 1 10 

Föreningsdomare 4 32 

Föreningsscorer 2 33 

10 deltagare från 2 föreningar SISU Idrottsutbildarnas ”Grundutbildning för tränare” 

Andra helgen i augusti arrangerade Venezuela SC en pitching clinic i Alby som sponsrades av 

Europeiska Softboll Förbundet. Clinicen hölls av Willy Spotorno, en erfaren argentinsk coach som 

jobbar för förbundet med uppdraget att utveckla fastpitch i Europa. Argentina är regerande 

världsmästare i fastpitch och att Willy, i stor grad, har deltagit till den positiva utvecklingen av 

sporten i Argentina. 

Anledningen till stödet från ESF, i form av kunskap och finansiering, är att Generalsekreteraren, Ami 

Baran, har sett en fin utveckling av svensk herrsoftboll de senaste 3 åren och vill bidra till en vidare 

utveckling i regionen. 

På clinicen deltog 12 spelare from Venezuela SC, Göteborg Hajarna, Alby Stars, Los Nicas och 

Enskede. Programmet innehöll en teoridel med videomaterial, biomekanik och träning upplägg och 

även praktiska moment. Fokus för clinicen var att hjälpa svenska pitchers att ta nästa steg i 

utvecklingen, men även lägga en bra grund för deltagarna som hade mindre erfarenhet. 

Under hösten har även arbetet med att ta fram en digital grundutbildning, samt revidera steg 1 och 

ta fram material för steg 2 i utbildningstrappan.  
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Ungdomsutskottet 
2019 var ett aktivt år för svensk ungdomsbaseboll och –softboll. Under året genomfördes flera 

breddläger med deltagare från hela Sveriges klubbar. Bland annat genomfördes ett läger i Gävle vid 

årets inledning 5-6 januari och ett veckolångt läger i början av juli i Leksand. Fokus på lägren är att ge 

spelare verktyg och övningar för långsiktig och hållbar utveckling. Det gäller teknikövningar för kast, 

slagning och baslöpning, men stort fokus läggs också på övergripande styra och smidighet. Lägren 

genomförs i regi av Sweden Youth Academy som är Ungdomsutskottets operativa del.  

Utöver breddlägren genomfördes också en helg under hösten på Bosön med riktad inbjudan för 

spelare som visar stort engagemang och vilja att utvecklas. Lägret genomfördes gemensamt mellan 

baseboll och softboll. Lägret innehåll specialiserade övningar för olika positioner samt fystester. I juli 

bjöds också ett tiotal talangfulla spelare i U15-klassen inom baseboll till en aktivitet som leddes av en 

scout för MLB. Där fick spelarna prova på de olika moment som krävs för att komma över tröskeln för 

spel internationellt.  

Året bjöd också på två väldigt lyckade ungdomsturneringar i Europa. En genomfördes i Prag i april 

med två basebollag (U14 och U16) och ett softbollag (U16). Ca 50 ungdomar deltog från Sverige där 

fokus varit på att få en så bred representation som möjligt mellan landets klubbar. Fokus ligger helt 

på utveckling och att bygga gemenskap, det finns inga prestationsmål eller fokus på resultat. Resan 

blev mycket lyckad och stärkte relationerna mellan baseboll- och softbollsverige. I juli deltog 

ytterligare ett U16-lag på en turnering i Holland där man också fick chansen att spela tillsammans 

med internationella lag. Det är väldigt utvecklande att få ta del av den nivå som det innebär att spela 

mot lag från kontinenten.  

Slutligen har det under året också ordnats flera ungdomscuper. Först ut var Macron Cup i Nyköping i 

maj, följt av Knäckecupen i Leksand senare samma månad. Billingeslaget i Skövde och Mosquitoe Cup 

i Sundsvall genomfördes i juni, medan Näcken Cup i Stockholm spelades i augusti. Sista 

ungdomscupen för året spelades i månadsskiftet augusti/september i Gävle.  

Utöver detta arrangerade ungdomsutskottet i samarbete med Nyköping Knights en 

distriktslagsturnering där de regionala klubbarna bildar gemensamma lag. Under lördagen spelade 

U15 och nytt för i år var också att det på söndagen arrangerades en distriktslagsturnering även för 

U19. Ungdomsmässigt avslutades sedan säsongen traditionsenligt med ungdoms-SM där de fyra 

bästa lagen kvalificerat sig för slutspel. 

Softbollutskottet 
Softbollutskottet har under året arbetat med breddverksamheten för seniorer och ungdomar inom 

damsoftboll och samverkat med juniorlandslagsledningen i breddungdomsverksamheten. SU har haft 

3 telefonmöten och 1 fysiskt möte i Örebro under året.  

Utskottet har verkat för ett gott samarbete med alla aktiva klubbar. Vid telefonmöten har deltagare 

från alla aktiva klubbar bjudits in för att ta del av information och bidra i arbetet. Det har också varit 

bra att få in idéer och synpunkter från alla delar av landet.  

Verksamhetsplaneringsmöte hölls i Örebro tillsammans med Jonna Källström där det gicks igenom 

mål och visioner för breddverksamheten och arbetade med planeringen av verksamheten för nästa 

år. 
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Breddläger för ungdomar/juniorer 

Under året har Softbollutskottet planerat in tre stycken breddlägerdagar för juniorer och ungdomar 

som genomförs i samarbete med olika föreningar och med juniorlandslagsledningen.  

Den 11 maj hölls den första ungdomsdagen där Leksand arrangerade en givande dag med agility, 

slagning och pitching. Lägret planerades av ledare från juniorlandslaget och seniorlandslagsspelare 

från Leksand.  

Den 8 juni var en ungdomsdag inplanerad i Örebro men den ställdes tyvärr in pga för få anmälda 

deltagare. Nationaldagen låg i anslutning till helgen med en klämdag och det tror vi var bakgrunden 

till att det var många som inte kunde komma. 

Den 10 augusti hölls en ungdomsdag i Enköping med en pitchingclinic. Det var en liten men 

dedikerad grupp spelare på plats för att träna pitching och slagning. Dagen sammanföll med ett 

Division 2-sammandrag i Sundsvall och därför var det få deltagare. I samarbete med Örebro Eagles 

Softboll, Lekeberg Lizards, Softbollutskottet och Juniorlandslaget hölls ett breddläger för juniorer i 

Lanna. 

Det var 24 deltagande ungdomar från Söder, Skövde, Leksand, Örebro och Enköping på lägret där 

man jobbade brett med bland annat fys, pitching/catching och slagning. 

Div 2  

Division 2 spelas i 3 regionala helgsammandrag där alla klubblag måste ställa upp. Serien är tänkt att 

ge matchspel för främst juniorer, men serien är även inkörsport för nya lag. 8 lag har under året 

deltagit i Division 2. Planen är att nästkommande år omvandla Division 2 till en juniorserie.  

Matcherna i Division 2 har ett fokus på utveckling och det är ett öppet och välkomnande klimat. Det 

är tillåtet att låna spelare av varandra om det behövs och man spelar med lite ändrade regler för 

inningsbyte mm för att främja utvecklingen av unga och nya spelare. 

Sammandrag för Norra hölls i Umeå, Skellefteå och Sundsvall och sammandrag för Södra hölls i 

Skövde och Stockholm. Ett sammandrag i Leksand ställdes in pga regn. 

För att minska resvägarna bestämdes att Leksand spelade vissa regionssammandrag i Norra och vissa 

i Södra. 

SIM Skövde 30-31/3 

SIM spelades i Arena Skövde där Skövde Saints stod som årets värdar då Idrottshallen i Enköping, där 

SIM vanligtvis spelas, var stängd på grund av renovering. Alla deltagande lag i Div 1 deltog i SIM. 

Söder var obesegrade inför finalen, men finalmotståndaren Enköping drog det längsta strået och 

vann med 1-0 i en jämn 7-inningsmatch. Skövde knep bronset efter vinst 8-2 mot Sundsvall. 

Amanda Wallén, Enköping, tog hem priset Most Valuable Player, Paulina Landin, Söder, tog hem 

priset som Bäste Pitcher och Bäste slagman var Lina Larsson, Skövde. 
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Herrsoftboll 

Venezuela SC satsade stort inför årets upplaga av Botkyrka Open, som samtidigt bytte namn till 

Stockholm International Softball Open (SISO). Det blir en internationell turnering och den största 

fastpitch-turneringen i Sverige. 

SISO, som spelades helgen 28-29 september, bestod 2019 av 5 lag, 4 svenska lag (Göteborg Hajarna, 

Venezuela SC, Alby Stars, Los Nicas) och ett lag från Holland (Internationally Holland), med en stor del 

av truppen som vann Europacupen år 2018 och några som även vann Masters Cup (+35) som 

spelades i Barcelona i oktober/november i år.  

Turneringen hade spelare från 11 olika nationaliteter, varav erfarna pitchers från Spanien, Tyskland, 

Storbritannien, Italien, och Colombia. Det bjöds på väldigt hör nivå av fastpitch i Alby, med många 

jämna och välspelade matcher, och det kunde konstateras att fastpitch-nivån och intresset i Sverige 

har ökat under de senaste 3 åren. Turneringen var ett unik tillfället för svenska spelare att möta 

mycket bra europeiskt motstånd! 

Det ordnades kringaktiviteter för hela familjen med hjälp av Scenskolan Fejm, och god mat fanns att 

köpa i kiosken. Samtliga matcher från softbollplanen live streamades.  

Turneringen vanns av Internationally Holand som slog Los Nicas i en jämn finalmatch. 

16 mars hölls en Pitching Clinic för nybörjare, i Göteborg. Instruktör var herrlandslagets coach Izzy 

Nukunuku och deltagare var 7 spelare för Göteborg, en från Skövde, två från Malmö, och en från 

Norrköping. 

European Masters Cup, Softboll  

Ett dam- och ett herrlag från Sverige deltog i European Masters Cup Softball, en ny turnering för 

spelare +35 år, som gick av stapeln vecka 44 i Barcelona. Damerna mötte lag ifrån Bulgarien, 

Tjeckien, Danmark, Spanien och Italien. Herrarna gjorde upp mot lag från Spanien (3 lag), Israel, 

Tjeckien, Danmark och Italien. 

Bägge lagen slutade med 2 vinster och 3 förluster vilket placerade damlaget på en femteplats och 

herrlaget på en sjundeplats.  

Damer 

Miralbueno Softbol (ESP) - Team Sweden Women 

0 - 6 

Team Sweden Women - Denmark Classica(DEN) 

4 - 0 

Cechie Carrots (CZE) - Team Sweden Women 

5 - 0 

Team Sweden Women - Bulgarian All Stars (BUL) 

1 - 5 

Italia Women (ITA) - Team Sweden Women 

10 – 0 

Herrar 
Team Sweden Men - Magos Teneriffe Sof (ESP) 

1 - 8 

Italia Men (ITA) - Team Sweden Men 

2 - 3 

Capitalinos Gran Can. (ESP) - Team Sweden Men 

3 - 2 

United Prague (CZE) - Team Sweden Men 

11 - 3 

Catalunya Softbol (ESP) - Team Sweden Men 

1 - 9 
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Siffror och jämförelser för 2019: 

           Kvinnor            Män 

Antal licenser/utövare: 2018 2019 2018 2019 

U12   38 31 159 179 

U15   60 51 145 123 

Junior   37 51 136 163 

Senior  73 76 355 383 

Totalt  208 209 795 848 

Skillnad   +1  +53 
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Nationella serieverksamheten 

Elitserien Baseboll 

I Elitserien 2019 ökade antalet matcher till 26 st denna säsong beroende dels på att Akademin kom 

tillbaka i spel och dels också att det lades in mer matcher än vanligt trots EM för både seniorer och 

juniorer.  

Sölvesborg vann serien strax före Sundbyberg och en bit efter låg Rättvik och Stockholm och dessa 

fyra utgjorde slutspelslagen. 

Fjolårssegrarna Leksand hamnade alltså utanför slutspelet tillsammans med nykomlingarna Karlskoga 

och därefter Sundsvall och Akademin. 

Inget lag behövde kvala nedåt då vi önskar utöka Elitserien från nuvarande sju till åtminstone åtta 

lag. Då kan Elitserien delas upp i två geografiska pooler och resorna därmed minskas. 

I slutspelet vann Sölvesborg en spännande och väldigt jämn semifinalserie över Stockholm  med 1-0 

och 4-0 och var därmed klara för final. I den andra semifinalen överraskade Rättvik med att vinna 

över Sundbyberg med 0-6, 5-0 och 11-5 i avgörande matchen. 

Finalen som spelades i bäst av tre matcher, på grund av EM-spel, togs sedan hem av Sölvesborg med 

övertygande siffror 11-3 och 15-0 (6).  

Sölvesborg tog därmed sitt 2:a guld på tre år.  

Priset som finalseriens MVP gavs till Jack Smalpage i Sölvesborg efter framförallt fin slagning.  

Säsongens MVP utsågs av TK och domarna och det blev Daniel Johnson, också i Sölvesborg.  

Daniel har varit en ledare både i laget och landslaget och har dessutom hjälpt unga spelare att bli 

bättre. Till bäste slagman under säsongen utsågs Pontus Byström i Stockholm som dominerade 

offensivt också han i Elitserien och landslaget. Bäste pitcher blev Eddie Aucoin i Sölvesborg med ett 

fantastiskt ERA på 0.35 under säsongen. 

Även denna säsong präglades tyvärr av domarbristen även om det aldrig blev akut med inställda 

matcher som förra året. 

Åtgärder för att lösa bristerna är igångsatta, men det kommer förstås att ta lite tid och under tiden 

blir det också mycket dyrare för förbundet som får ersätta de få domarna med mycket flera och 

längre resor samt övernattningar för att det blir stora avstånd ju färre de är. 

Att lösa denna brist långsiktigt är en mycket viktig fråga för basebollen.  

Tyvärr fick vi inte någon repris på det lyckade AllStar-arrangemanget i år, men vi hoppas kunna 

återkomma nästa säsong med detta event om vi hittar villiga arrangörer. 

Glädjande i år har varit att se Akademin tillbaka på planerna samt att det upplevs som det är en 

bättre stämning och ton under matcherna. 

Regionserien Baseboll 

Regionserien var 2019 precis som vanligt numera sammanfogad till en enda gemensam tabell men 

lagen var indelade i regioner och man spelade flest matcher mot sina ”lokala” grannar men alla lag 

hade också någon långresa inplanerad för att få utbyte mellan regionerna. Alla lag utom två spelade 

16 matcher och serien vanns till slut av Los Nicas, före Alby. 
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Glädjande var att Bromölla kom med som ny förening i år, City/Kungsängen kom tillbaka i 

Regionserien efter tre års uppehåll och Sundsvall kunde ställa ett B-lag på planen. Domarbristen 

drabbade ofta Regionserien då de andra serierna prioriteras högre. 

Slutspelet var precis som förra året indelat i ett förkval mellan lag 4-7 i grundserien som syftade till 

att få fram det fjärde laget i Regionslutspelet mellan de fyra översta lagen. Bromölla som nykomling 

arrangerade detta förkval men förlorade sin match mot Göteborg med 1-3 medan Tranås vann sin 

match över Malmö med 11-6.  

I den avgörande matchen i detta förkval tog Göteborg hem segern med 22-3 mot Tranås och var 

därmed klara för Regionslutspelet. 

Alby arrangerade Regionslutspelet men förlorade något överraskande sin semifinal mot Umeå med 

4-7 och i den andra semifinalen fick Göteborg se sig besegrade med 15-5 (6) av Los Nicas. 

Final alltså mellan Los Nicas och Umeå och den vanns av Los Nicas efter lite inledande svårigheter 

med klara 13-4 till slut. 

Glädjescener och jubel i Los Nicas lägret förstås som därmed har en plats i Elitserien nästa år, 

Grattis!! 

Softbollserien Division 1 

Softbollserien spelade 20 matcher och det är samma antal som de senaste åren. 6 lag har deltagit i 

en rak serie och det var Skövde och Enköping som startade säsongen starkast med bra bredd på sina 

svenska pitchers, i mitten av säsongen så kom Leksand tillbaka, mycket tack vare bra spel av 

rutinerade som Karin Hjelm, Malin Ellström och Anna-Karin Solen-Westling och när de sedan 

förstärkte laget med spelare från USA bl.a Johanna Grauer en riktigt bra svensk-amerikansk pitcher så 

hittade laget tillbaka starkt.  

Även Örebro hade en riktigt bra pitcher i Kristen McCann som också hade ett hett slagträ och slog 7 

homeruns under säsongen hade chansen på slutspelsplats ända in på slutet.  

I slutändan så möttes Skövde-Söder och Enköping-Leksand i semi där Skövde och Leksand gick till 

slutspelsfinalen. SM-Finalen spelades i bäst av 5 där första final helgen spelades i Leksand och lagen 

delade på var sin övertygande seger (2-11, 12-0). När returmötet var i Skövde så delade lagen åter 

igen på var sin seger under lördagen (2-8, 5-3) och finalerna gick till en spännande avgörande 5e 

match på söndagen.  

Matchen var länge jämn innan Leksand fick ett litet övertag i slagningen och kunde dra ifrån och när 

de sedan lyckades dra ifrån ytterligare så var matchen avgjord. Leksand vann den avgörande 

matchen med 16-5. 

I finalserien så var det framförallt pitchingen från Johanna Grauer som visade sig vara outstandning 

och hon valdes till finalseriens MVP. 

Säsongens MVP utsågs av TK och SU och det blev Karin Hjelm i Leksand. Karin har varit en viktigt 

spelare både offensivt och defensivt både i landslaget och sitt eget lag. Till bäste slagman under 

säsongen utsågs Rhianna Rich i Skövde med ett B.avg på 0.692 men många bra slagkvinnor både 

svenska och amerikanska tätt efter. Bäste pitcher blev Emily Orosco i Enköping med ett fantastiskt 

ERA på 1.18 under säsongen. 
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Softbollserien Division 2 

I Div 2 har fokus legat på utveckling och juniorer. I år deltog 8 lag uppdelat i norra och södra.  

Roligt var att förutom de 6 lag som deltog i serien så var även Skellefteå och Umeå med som lag. Div 

2 hade sex sammandragshelger planerade, tre för vardera norra och södra varav en för södra 

regnade bort i början av säsongen.  

Utöver detta arrangerades det ett Junior-SM. Tilde Harnesk utsågs till Årets Junior 2019. 

Juniorserien Baseboll 

Juniorserien 2019 utökades till åtta lag då Karlskogas juniorer kom med.  

Alla lagen fick spela 16 matcher med tyngdpunkt på motstånd i varsin landshalva. 

Fjolårets tvåor Sundsvall har blivit ett år duktigare och mer erfarna och vann serien före 

City/Kungsängen och Stockholm som gick till slutspel för trettonde året i rad. Fjärde lag blev en stark 

nykomling - Karlskoga.  

Utanför slutspelet hamnade Rättvik, Sundbyberg, Sölvesborg och Leksand. 

I Junior-SM möttes först Stockholm mot City/Kungsängen, en spännande match som stockholmarna 

till slut vann med 8-5 och var därmed klara för sin nionde final i rad. I den andra semifinalen möttes 

Sundsvall och Karlskoga och Sundsvall vann den matchen ganska bekvämt med 10-0 (6). 

Bronsmatchen vanns till slut av City/Kungsängen med 14-5 mot Karlskoga. 

Finalen började bra för Sundsvall med två inslagna poäng redan i första inningen men sedan 

stabiliserades pitchingen i Stockholm och matchen var poänglös ända tills 5:e inningen då Stockholm 

reducerar till 1-2. I sjätte lyckas Stockholm också kvittera och gå förbi till 3-2 men sedan tog det roliga 

för dem slut då Sundsvall verkade lägga i en högre växel och tog nio poäng i botten av sjätte inningen 

vilket förstås avgjorde finalen. Vi säger grattis till Sundsvall som är de nya svenska juniormästarna!! 

Finalens MVP blev pitchern Linus Sjölund som pitchade hela matchen för Sundsvall och dessutom 

hade tre hits. 

Till Årets Junior utsågs mycket välförtjänt Oskar Jerfsten i Sundsvall.  

Junior-SM Softboll 

Junior-SM spelades i Enköping. Mycket glädjande var att alla klubblag i div 1 hade lag inför årets 

upplaga av Junior-SM. Dessvärre kunde Skövde inte delta pga att ett par av deras spelare blivit 

skadade.  

Det skulle bli ett spännande mästerskap även detta då det ända in i slutet var osäkert vilket lag som 

skulle bli obesegrade Enköpings motståndare. Det blev Örebro som välförtjänt fick möta Enköping i 

finalen och resultatet blev 10-1 till Enköping som därmed vann årets Junior-SM.  

Tilde Harnesk, Skövde, utsågs till Årets Junior 2019 för fina insatser i seniorspel under året. 

Softboll: Baltic Open 

Den sjätte upplagan av Baltic Open bjöd på bra softboll, glädje, och utveckling. Efter en något 

kylslagen lördag bjöd söndagen på kanonväder vilket gladde både spelare och publiken på Saints 

Park. 
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I damturneringen gick Sveriges juniortjejer obesegrade genom turneringen och imponerade stort 

med bra spel och bred trupp. Norge kom till spel med ett mycket orutinerat gäng men utvecklades 

stort för varje match och hade en härlig entusiasm i laget - oavsett poängställning i matchen jublades 

det friskt för varje poäng som tjejerna tog. De fick även möjlighet till extra slagträning under ledning 

av Skövdes Priya Mohlén och extra pitcherträning under ledning av Ami Baran, Europeiska Softboll 

Förbundet. Danmark kom med två lag till spel i Baltic Open, dels ett U19-landslag som kämpade väl, 

och dels sitt seniorlandslag som blev Nordiska Mästare genom att vinna matchserien mot Sveriges 

seniorlandslag med 2-1 i matcher (1-0, 0-12, 1-0). 

För seniorlandslaget var Baltic Open ett tillfälle att få tre träningsmatcher mot seniormotstånd men 

samtidigt kunna träna hårt inför Softboll-EM. Förbundskapten Mattias Grimstoft och hans stab fick 

en hel del att tänka på under helgen när man inte fick hål på Danmarks pitcher Mathilde Nielsen som 

kunde ta hem två vinster mot Sverige. 

Herrturnering med mycket matcher 

För de tre lagen i herrturneringen blev det mycket softboll under helgen. Venezuela SC från 

Stockholm kom som vanligt med en härlig trupp med skön energi som bidrog till en bra stämning på 

och bredvid planen. DK AllStars tog hem turneringen och bestod av en blandning av unga danska 

juniorkillar och svenska spelare. Sveriges herrlandslag fick tillfälle att möta bra motstånd under 

helgen och spela många matcher inför 2020 års Herr-EM. 

Softboll: Inomhus- SM avgjordes under SM-veckan i Sundsvall 

Inomhus-SM arrangerades av Sundsvall Mosquitoes och spelades under SM-veckan i Sundsvall den 

27-28 januari. I Nordic-hallen gjorde de kvalificerade lagen Skövde, Enköping, Leksand och Söder upp 

om SM-guldet.  

Leksand vann guldmedalj, Enköping silver och Söder tog hem bronset. Leksand vann alla individuella 

priserna där Lina Busk blev bästa slagman och MVP och Karin Hjelm bästa pitcher. 
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Elitverksamheten 

Baseboll: Juniorlandslaget 

Efter ett mellan år 2018, utan mästerskap, stod återigen EM kval på hemmaplan (Örvallen) på 

agendan som det stora målet för 2019. 

Tryout i Gävle  

Tryout inför sommarens EM äventyr genomfördes i Gävle med närmre 40 deltagare. 

Team Purpose Driven 

Dagarna före EM kvaIet kom det amerikanska High School all-starlaget från South Carolina för att 

spela matcher som förberedelser för EM äventyret. 

Junior EM-Kval, Örvallen Sverige 

8-13 juli avgjordes sommarens höjdpunkt på Örvallen, Förutsättningarna inför turneringen var att 

vinnaren av gruppen spelar EM 2021. Som motståndare väntade Israel, Belgien, Schweiz och 

Storbritannien i gruppspelet och efter det en avgörande finalmatch mellan 1:an och 2:an. 

Israel – Sverige 

Inför fulla läktare på Örvallen invigdes turneringen med first pitch av representanter från Israels 

ambassad och Sundbyberg kommun.  

Matchen var poänglös fram till botten av 

4:e inningen när Israel lyckades ta ett 

poäng, och drygade sedan ut ledningen i 

botten av 5:e inningen med ytterligare 4 

poäng. Med två brända lyckades sedan 

Sverige reducera ställningen i toppen av 

6:e inningen till 3-5. Inför 7:e och sista 

inningen ledde Israel med 7-3, och de 

svenska laget behövde ta minst 4 poäng. 

 

Något man tyvärr inte lyckades med, och Israel vann matchen med siffrorna 7-4. 

Belgien – Sverige  

Sverige tog ledningen direkt i första inningen med att ta till vara på en walk till matchens förste 

slagman, Alfred Glavå. Belgarna kvitterade sedan i botten av andra inningen till 1-1. 

Efter det följde två poänglösa innings innan Sverige kunde ta ytterligare ett poäng i toppen av 5:e 

inningen och sedan i 6:e. 

Inför 7:e och sista inningen ledde Sverige med 3-1 när det var Belgiens tur att upp och slå. En leadoff 

dubbel satte lite nerv i matchen, men det följdes upp av två markbollar till 2:a bas, där två brända 

byttes mot ett poäng för Belgien då löparen avancerade en bas per bränd. 

Matchen avslutades sen till publikens förtjusning med en strike out och vinst med 3-2. 

Sverige - Schweiz 

Efter en poängrik första inning var Sverige i ledningen med 4-3, ett resultat som stod sig till 5:e 

inningen då båda lagen tog var sitt poäng och ställningen var 5-4. 
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I toppen av 6:e inningen tog Schweiz 5 poäng och höll sedan tätt i 

botten av inningen. Inför 7:e och sista inningen låg Sverige under med 

9-5 och fyllde baserna med hjälp av walks, hit by pitches och hits. Utan 

någon bränd, laddade baser och ledning 9-7 bytte Schweiz pitcher, 

vilket visade sig vara ett vinnande koncept, då den nya pitchern 

avslutade matchen med tre raka strike outs. 

Sverige – Storbritannien 

Inför sista gruppspelsdagen hade samtliga lag som spelade möjlighet 

att ta sig till lördagens final, och då spela om en plats till nästa års JEM. 

Belgien mötte Israel, där vinnaren skulle vara klar för finalen. Regn 

gjorde att matchen blev förskjuten, men tack vare bra arbete av 

Fieldcrew kunde matchen starta så snart regnet upphört. 

I botten av 7:e och sista inningen vände Belgien 9-13 till vinst 14-13 och 

var klara för final. 

Förutsättningarna inför matchen Sverige - Storbritannien var då 

följande: 

# Vinner Storbritannien är de klara för final 

# Vinner Sverige med 6 eller fler runs är de klara för final. 

# Vinner Sverige med färre än 6 runs, går Israel till final. 

Sverige, som hemmalag, tog ledingen direkt i första inningen med 1-0, innan man i tredje inningen 

utökade till 4-0. Ledningen utökades till de nödvändiga 6-0 i fjärde inningen innan Storbritannien i 

toppen av 6:e inningen reducerade till 1-6 och Sverige var tvungna att ta minst ett poäng i botten av 

6:e inningen, då det var sista gången man var uppe och slog i och med ledningen som hemmalag. 

Botten av 6:e inningen startade med ett 30 minuters långt uppehåll på grund av problem med 

lamporna, när lamporna väl var med igen, lyckades Sverige ladda baserna med en bränd, men 

lyckades inte ta det behövliga poänget för 7-1 utan ställningen var fortfarande 6-1 och luften gick ur 

de svenska killarna samtidigt som Israelerna på läktaren jublade.  

Slutresultatet blev en vinst med 6-2, och en tredjeplats för de svenska killarna. 

Det är tredje turneringen i rad, där 

Sverige hamnar så att det är 

poängberäkning som avgör och inte 

heller denna gång hade Sverige 

decimalerna på vår sida. 

I finalen besegrade Israel Belgien med 

8-5 och är klara för JEM nästa år. 
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Landslagtrupp: 

Oskar Jerfsten, Sundsvall BSC 

August Matsson, Leksand BSK 

James Hewitt, Sundsvall BSC 

Linus Sjölund, Sundsvall BSC 

Lukas Jellnor, Sundbyberg BSC 

Lukas Johansson, Sundbyberg BSC 

Karl Höglund, Rättvik BSK 

Lukas Ejlestam, City BSK 

Leo Quaglia, Stockholm BSK 

Adam Skiles, USA 

Leo Bristow, USA 

Edvin Lejion, USA 

Jonathan Bringerud, Sundsvall BSC 

Sam Börjes, Rättvik BSK 

Felix Hill, Stockholm BSK 

Alfred Glavå, Alby IF 

Karl Leander, Tranås BK 

Joakim Axelsson, Karlskoga BBK 

Hugo Fagerlund, Nyköping Knights BK 

Lucas Lind, Stockholm BSK 

 

Coacher: 

Head Coach: Björn Johannessen 

Assistant Coach: Matt Merrifield 

 Andy Berglund 

 

 

 

 

Baseboll: Seniorlandslaget 

Det stora målet för säsongen 2019 var EM i Bonn/Solingen i september. 

Purpose Driven Baseball 

I början av juli laget med två matcher mot Purpose Driven Baseball (PDB) College/High School 

kombinationslag från North Carolina, USA i Leksand. Dessa matcher var ett utmärkt tillfälle både för 

landslagsledningen att utvärdera en del spelare och en möjlighet för framtida landslagsspelare att 

själva få återkoppling på sina träningsinsatser. Det är stor nivåskillnad att spela i det den svenska 

ligan än att möta tufft amerikanskt motstånd på internationellnivå. 

EM i Bonn & Solingen 

EM spelades mellan 7-15 september och i Sveriges grupp spelade Nederländerna, Israel, Tjeckien, 

Storbritannien och hemma nationen Tyskland. Eftersom EM även var en kvalificeringsturnering till 

OS-kvalet som spelades veckan efter EM, var alla lagen förstärkta med bra spelare. 

Sverige – Tyskland 

Regn och hårt arbete med att göra i ordning planen, 

gjorde att Sveriges öppningsmatch mot Tyskland 

startade först 21.30, istället för 19.00 på 

lördagskvällen. Hemmanationen gick segrande ur 

striden med 9-1. 

Jesper Svedhem startade matchen med en strike, 

men Tyskland tog tre poäng i första inningen innan 

Sverige kom ur inningen med en strike him out, 

throw him out på andra bas. Joel Johnson svarade 
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med en dubbel när han var uppe och slog, och det följdes upp med en hit av Alex Rubanowitz, som 

Joel sprang hem på och Tysklands ledning reducerades till 3-1 i botten av första inningen. 

Daniel Linder kom in i toppen av 4: inningen i ställningen 5-1 till Tyskland och var effektiv under sina 

4 innings på kullen, med 3 strike outs, 2 walks och endast 1 hit. 

Även Tysklands pitchers var effektiva, och det dröjde till sjätte inningen innan Sverige fick sin nästa 

hit, även då var det Alex Rubanowitz som slog en singel. Pontus Byström stod för Sveriges 4:e hit i 

matchen, men slutresultatet skrevs till 9-1 till Tyskland. Sverige gick runt på totalt 5 pitchers i denna 

match som var färdigspelad 00.40. 

Israel – Sverige 

I botten av andra inningen tog Israel ledningen med 1-0, innan Nicolas 

Filice i toppen av fjärde slog en solo homerun, som följdes upp av 

ytterligare ett poäng på en balk i samma inning. Israelerna kvitterade 

i botten av 4:e inningen till 2-2, en ställning som höll sig till sjunde 

inningen, då Peter Johannessen slog hem Daniel Johnson med en sac-

fly. 

Med ledning 3-2 inför botten av 9:e inningen skulle Sverige "bara" 

stänga matchen, men Israelerna var inte redo att ge sig och vände 

matchen och sprang in både 3-3 och 4-3 för ytterligare en vinst. 

Sverige hade 5 hits, varav 3 var extra basehits. Homerun av Nico 

Filice, trippel av Alex Rubanowitz och dubbel av Pontus Byström. 

Nederländerna - Sverige 

Matchen mot Nederländerna var länge en pitcherduell, där Nederländerna drog det längsta strået i 

5:e inningen med tre homeruns och totalt 4 poäng, vilket punkterade matchen.  

Sverige hade totalt 2 hits (Joel Johnson och Oscar Jerfsten) och de nederländska pitcherna stod för 

totalt 15 strike outs över 8 innings. 

Tjeckien – Sverige 

Tjeckerna tog ledningen direkt med 5-0 i första inningen, en ledning som Sverige inte lyckades hämta 

in. Laget producerade 9 hits, fördelat på 7 spelare, där Joel Johnson slog en trippel. 

Sverige – Storbritannien 

Storbritannien tog ledningen direkt över Sverige med 3 poäng i första inningen och ytterligare 1 i 

vardera andra och tredje inningen innan Sverige reducerade i botten av tredje inningen till 2-5. Efter 

sex spelade innings var ställningen 8-7 till Britterna, som sedan i 8:e och 9:e inningen utökade 

ledningen till 13-7 utan att Sverige kunde svara. Även i denna match hade Sverige 9 hits, fördelat på 7 

spelare, där Peter Johannessen slog en first pitch homerun för att starta upp 4:e inningen. 

Efter enbart förluster i gruppspelet väntade placeringsmatcher, där Kroatien och Storbritannien stod 

för motståndet. Men förlust i även dessa matcher gör att Sverige slutar på 12e plats och flyttas ner 

till B-poolen 2020. 

Sverige producerade totalt 40 hits under EM-turneringen, varav sju extra basehits inkluderande 2 

homeruns. Pontus Byström var bäste slagman med 7 hits på 23 at bats. (0.304) och en dubbel. 

Nicolas Filice och Peter Johannessen slog vars sin homerun. 
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Landslagtrupp: 

Linus Holmberg, Stockholm BSK 

Ben Johnson, Sölvesborg SC 

Leo Bristow, USA 

Victor Croneld, Sundbyberg BSC 

Peter Johannessen, Tyskland 

Leo Bäckström, Sundbyberg BSC 

Jakob Syren, Rättvik BSK 

Pontus Byström, Stockholm BSK 

Jesper Svedheim, Sundbyberg BSC 

Erik Marquardsen, Sundsvall BSC 

Joel Johnson, Sölvesborg SC 

Alex Rubanowitz, USA 

Elvis Hammarstedt, Rättvik BSK 

Nicolas Filice, USA 

Niklas Melin, Sundbyberg BSC 

Daniel Linder, Leksand BSK 

Pär Axelsson, Sundsvall BSC 

Michael Fasth, Stockholm BSK 

Per Sjörs, Leksand BSK 

Johan Jansson, Sundbyberg BSC 

Oscar Jerfsten, Sundsvall BSC 

Jakob Claesson, Stockholm BSK 

 

Coacher: 

Head Coach:Jim Sasko 

Assistant Coach: Peter Schöön 

  Roderick Hopkins 

  Matt Merrifield 

 Petter Croneld 

 

 

 

Europamästare blev Nederländerna efter att ha besegrat Italien i finalen med 5-1. 

Till OS-kvalet kvalificerades sig Nederländerna, Italien, Israel, Spanien och Tjeckien. Europas OS-biljett 

gick till Israel  
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Softboll: Juniorlandslaget Damer 

I början av 2019 tog Jonna Källström över stafettpinnen som Förbundskapten för U-18 

softbollandslaget. Ambitionen under 2019 var att fortsätta att skapa ett helhetstänk runt SBSFs 

landslag som ska löpa som en röd tråd genom landslagsverksamheternas idrottsliga prestation, 

landslagsverksamheternas ekonomi och övrigt som sker utanför spelplanen.  

Stort fokus har även varit att samverka med SU, seniorlandslaget softboll, och softboll- och 

basebollklubbar i Sverige samt Norden.  

Verksamhetsplan 2019 har byggt på breddläger, uttagningsläger, turnering, stor coachnärvaro på 

turneringar för juniorer, ledarutveckling samt fokus på att bygga upp en stark juniorverksamhet för 

framtida deltagande i internationella mästerskap. Ett styrkeprov på juniorernas nivå var att de gick 

segrande ut i alla matcher under Baltic Open (Norges landslag samt Danmarks junior- och 

seniorlandslag).  Tyvärr gavs det inte möjlighet att möta Sveriges seniorlandslag under Baltic Open 

vilket hade varit en rejäl värdemätare för att se vart juniorlandslaget låg utvecklingsmässigt.  

Utan samverkan med stabsgrupp, Softbollutskott och klubbar i Sverige hade läger, turneringar m.m. 

ej varit möjligt. Juniorlandslagets coachgrupp upplever att uppstartsfasen under 2018-2019 med 

Svenska junior landslaget softboll har blivit väl mottagen och ser positivt på framtiden då antalet 

juniorer växer på softbollsidan. Nytt för i år var att juniorlandslaget softboll samarbetade på årets 

sista läger med seniorlandslaget softboll och U-15 landslag baseboll för att påbörja ett arbete med en 

röd tråd genom hela softboll- och basebollverksamheten i förbundet. I samråd med Magnus Pilegård, 

förbundets utsedde fystränare, togs det även fram en utvecklingsplan för fystester.  

För framtiden  

Kvalité, utveckling och prestation är viktiga faktorer för att skapa en framgångsrik miljö för SBSFs 

utnämnda landslagsspelare. Betydelsefulla personer i detta arbete är det coachteam som på olika 

sätt ska bidra till spelarnas utveckling. För framtiden är det därför viktigt att även skapa resurser för 

en strategisk satsning på landslagscoachernas ledarutveckling samt:  

• bygga vidare på den grund som skapats under 2018-2019 

• fortsätta samverkan med övriga utskott och verksamhet inom SBSF 

• fortsätta att arbeta utefter realistisk budget och verksamhetsplanering  

• utveckla helhetstänket runt SBSFs landslag där junior och seniorlandslagen bör samverka i 

större utsträckning.  

• skapa mer resurser för att i framtiden säkerställa deltagande på internationella turneringar. 

Januari 27-28 januari Inomhus-SM i Sundsvall 

Coachteam var på plats och scoutade spelare.  

Mars 2-3 Breddläger (+ intresseanmälan 

för juniorlandslaget) i Sundsvall/Örebro 

Breddläger i gemensam regi med SU och 

KIF Eagles.  

Antal deltagare: 20  

Antal ledare: 7 (varav tre från landslagets 

coachteam)  
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Mars 30-31 SIM Skövde 

Coachteam var på plats och scoutade spelare.  

April 6-7  Tryout Enköping 

Tryout svenska juniorlandslaget softboll. Två dagarsläger 

för inbjudna. Lägret arrangerades i samarbete med 

Enköping softboll och Basebollklubb.  

Antal deltagare: 25st. 

Antal ledare: 7 st (varav 5 var från landslagets 

coachteam) 

April 25-28 april Pony Leauge Prag 

Jonna Källström, Förbundskapten juniorlandslaget, 

coachade Sveriges representationslag som bestod av ett flertal aktuella landslagsspelare (10 av 12 

spelare).  

April 27-28 Sharpslide Stockholm 

Turnering på Skarpnäcks sportfält. Fokus på turneringen var utveckling/juniorer. Coachteam var på 

plats och scoutade spelare. 

Maj 11 Breddläger Leksand 

Breddläger i gemensam regi med SU och Leksands Baseboll och softbollklubb. 

Antal ledare: (landslagsledning representerad av tidigare förbundskapten Anna-Karin Solén-Westling)  

Maj-Juni 31-2 Baltic Open Skövde 

Sverige s juniorlandslag representerade Sverige i Baltic open. Turneringen arrangerades av Skövde 

saints under två dagar. I turneringen deltog Danska senior- och juniorlandslaget och Svenska 

seniorlandslaget.  

Antal uttagna deltagare: xx 

Antal ledare: 4 st  

Augusti 10 Breddläger Enköping 

Breddläger i gemensam regi med SU och Enköping Baseboll och softbollklubb. Både SU och 

landslagsledning tar med sig erfarenheten att det inte är optimalt att lägga läger under juli/augusti 

månad. En försvårande omständighet för deltagande på breddlägret var att Division 2 norr hade 

matcher samma dag.  

September 21-22 Junior-SM Enköping 

Årets junior-SM-turnering gick av stapeln i Enköping. Enköping Baseboll och softbollklubb stod som 

arrangörer för turneringen. Coachteam var på plats och scoutade spelare.  

Oktober 6-7 Bosön, Stockholm 

Nätverksträff för kvinnor i landslagsledning 

Antal deltagare: 2 från landslagsledningen  
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Oktober 26-27 landslagsläger Bosön, Stockholm (läger för uttagna) 

Tvådagars läger på Bosön i Stockholm. 

Fokusområde: fystester och hur man tränar 

rätt. Coachgruppen har under lägret fått 

förstärkning av förbundets fystränare 

Magnus Pilegård. 

Lägret var i samarbete med seniorlandslaget 

softboll och U-15 utvecklingslag baseboll för 

att påbörja ett arbete med en röd tråd 

genom hela softboll- och 

basebollverksamheten i förbundet.  

Antal deltagare: 19 juniorer och 3 seniorer deltog. 

Antal ledare: 5 ledare (för softbollverksamheten). 

 

Softboll: Seniorlandslaget Damer 

EM i Tjeckien var årets stora mål för seniorlandslaget. Även här var EM kval till OS-kvalet, där de sex 

bästa nationerna tog sig vidare till OS-kval. 

EM i Ostrava 

Sverige inledde på söndagen med att 

besegra Slovakien med 2-1, i en jämna 

match som avgjordes först i sista 

inningen, efter en error av Slovakiens 

catcher på en bunt av Vanessa Karadag. 

Efter det stod värdnationen Tjeckien för 

motståndet och blev för svårt motstånd 

och Sverige förlorade med 7-0. 

På måndagen kom ytterligare en vinst, då 

mot Belgien med siffrorna 11-7 i en 

match som bröts i sjätte inningen pga dåligt väder.  

Senare på kvällen stod Litauen för motsåndet, även den matchen bröts i andra inningen på grund av 

dåligt väder. Men då med Sverige i ledningen med 16-0. Slutresultatet i den matchen, som spelades 

färdigt under tisdagen blev 24-0 till Sverige. 

Inför sista gruppspelsmatchen på tisdagen mot Frankrike krävdes vinst för att ta en topp två 

placering i gruppen och gå vidare till spel om OS-kval platser. Fransyskorna gick dock segrande ut 

striden med resultatet 9-2, vilket gjorde att Sverige slutade på en 3:e plats i gruppen och fick spela 

vidare om platserna 9-16 i EM. 

Placeringsspelet slutade med tre förluster och en vinst, och en slutlig 15:e plats för Sverige. 

 

Landslagtrupp: 
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Kehli Washington, USA 

Ylva Bröms, Leksand BSK 

My Törnblom, Enköping BSK 

Vanessa Karadag, Skövde BSK 

Karin Hjelm, Leksand BSK 

Lina Busk, Leksand BSK 

Felicia Granlund, Leksand BSK 

Ellinor Wennerberg, Enköping BSK 

Malin Ellström, Leksand BSK 

Anya Muyres, USA 

Leslie Stratton, USA 

Tilde Harnesk, Skövde BSK 

Alecca Klövenäs, Sundsvall BSC 

Johanna Grauer, Leksand BSK 

Maja Lindstein, Sundsvall BSC 

Linnea Sandahl, Örebro Eagels SC 

Lina Larsson, Skövde BSK 

 

Coacher: 

Head Coach: Mattias Grimstoft 

Assistant Coach: Emma Johansen 

 Cecilia Lindstein 

  Angel Natal 

 

 

 

 

Europamästare blev Italien efter att ha besegrat Nederländerna med 3-2 i finalmatchen. 

Till OS-kvalet kvalificerades sig Italien, Nederländerna, Storbritannien, Tjeckien, Spanien och 

Frankrike. Europas OS-biljett gick till Italien. 

Softboll: Seniorlandslaget Herrar 

2019 var för herrlandslaget i softboll lite av ett mellanår. Inget Europamästerskap spelades, då 2019 

var ett World Cup år och Sverige var inte kvalificerade. Fokus låg istället på att spela turneringar i 

Danmark och Sverige, samt att på en serie läger bygga vidare på det spel förbundskapten Izzy 

Nukunuku lagt grunden för 2018. Men för att ge möjlighet för fler intresserade hölls en öppen 

landslagstryout på Bosön den andra februari. 

Bosön Tryout 

Lägret var en endagsuttagning med fitness övningar, fystester, samarbetstester, samt spelrelaterade 

övningar på Infield & outfield och slutligen ett pass med olika Hitting drills. 22 spelare från 7 olika 

föreningar deltog. 

Izzy gick igenom kostnader för årets aktiviteter och presenterade även ett tillskott i 

landslagsledningen i form av  Assistant Coach Thomas Svendsen, en mångårigt erfaren 

softbolltränare från danska Amager Vikings. 

Under efterföljande vecka presenterades truppen för 2019. 

Vikings Cup 

I april gjorde laget speldebut och liksom i fjol var spelplatsen Köpenhamn och turneringen Vikings 

Cup. Övriga deltagande lag var: Vikings, DK U18, Great Britain, GB U18. Till skillnad mot förra året 

bjöd Köpenhamn på riktigt vackert vårväder och riktigt bra softbollmatcher spelades. 

Sverige spelade 6 matcher mot Great Britain men, Great Britain U18, Danmark U18 och ett danskt 

klubblag 

Träningsläger i Alby 

I mitten av maj hölls två träningsdagar i Alby. Dag 1 med fitness, defensiva- och offensiva övningar på 

förmiddagen, samt två träningsmatcher på eftermiddagen. Den första mot Venezuela SC och den 
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andra som en Intra Squad Game.  

Dag 2 innehöll pitcherträning och spelsituationer. 

Baltic Open 

Den årliga turneringen i Skövde var resultatmässigt ett framsteg mot tidigare år. Tyvärr var inte 

vädergudarna riktigt med oss, men det blev ändå 7 matcher för Sverige med en del bra slag och 

snygga defensiva spel. 

Träningsturnering i Alby 

I Juli arrangerades en träningsturnering i Alby med följande deltagande lag: Alby, Göteborg, 

Venezuela och Herrlandslaget. Turneringen var 4 bra avslutande matcher för herrlandslaget, samt en 

uppstart för den lokala softbollverksamheten i klubbarna. Särskilt roligt att se lag ifrån Alby och 

Göteborg delta i Herrsoftboll! 

Träningsläger Alby 

Årets sista aktivitet med landslaget var ett läger i Alby med två träningsmatcher på lördagen mot Los 

Nicas och två träningsmatcher på söndagen mot Venezuela. Matcherna var en bra avslutning på 

landslagsåret och efteråt presenterade förbundskaptenen upplägget för 2020, med sikte på EM i 

Tjeckien som huvudpunkt. 

Landslagtrupp: 

Alvin Taguaripano (Enskede BG BK) 

Daniel Andre (Göteborg BF) 

Fredrik Ekberg (Skövde BSK) 

Hanoi Labrador (Alby IF) 

Henrik Svedmarker (Enskede BG BK) 

Hernan Martinez 

Jonny Edgren (Göteborg BF) 

Kalle Hjelm 

Marcus Sandqvist (Tranås BK) 

Martin Sundquist (Tranås BK) 

Niklas Af Forselles 

Rafael Campos (Venezuela SBC) 

Ramon Illa Argudin (Alby IF) 

Rickard Åström 

Thomas Pedersen, (Vikings, DK) 

Toofan Khazal (Göteborg BF) 

 

 

 

Coacher: 

Head Coach: Izzy Nukunuku 

Assistant Coach: Tomas Svendsen 

Manager/assistant Lewis Hamilton 
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Softboll: Projekt 2020  

2019 blev det sista året av detta projekt. 

Som vanligt har vi jobbat under hela vintern med att ge 

träningsschema, allt från pitchning till Fys. 

Just att vi från dag ett fått jobbat extra med fysen är något 

vi verkligen ser resultatet av detta året. Magnus Pilegård 

som gjort fys-schema och fått tjejerna att följa upp deras 

träning har varit helt fantastiskt. 

Under SM veckan i Sundsvall hade vi bestämt att ta ut ytterligare en pitcher, det blev Maja Lindstein 

(Sundsvall) som fick chansen att vara med i projektet  

Lägren som brukar vara i månadsskiftet oktober/november beslutade vi att flytta till april eftersom 

det var ett EM-år 

Det som var i fokus denna resan var olika typer av pitchar,  samt mycket mental träning,  Vi jobbade 

mycket med fielding och hur man jobbar som pitcher..  Även en hel del slagning då alla våra pitchers 

även slår i sina klubblag samt landslag. 

Fredag till söndag under vistelsen hade vi bjudit in en pitching coach från Oklahoma. Så från Fredag 

morgon till söndagkväll var det fullt ös och en massa träningar.  Som vanligt körde vi Live på FB och 

hade vid varje pass över 4000 tittare från hela europa men då främst från Sverige. 

Efter att Nicole åkt så körde vi 2 dagar med repetition av allt vi gått igenom de senaste 4 åren. 

Vi är så tacksamma att vi fått träna på dessa planer som Ft. Myers stad har bjudit oss på, en 

fantastisk service som gjort att Spelare samt ledare alltid känt sig proffsiga och sedda  

En helt fantastisk resa var därmed slut och vi har fått sett en massa utveckling hos inte bara de 

spelare som varit med oss utan även från andra i Sverige. 
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RIKSIDROTTSGYMNASIUM 

Verksamhet 

Riksidrottsgymnasiet, RIG, i baseboll och softboll, kallat Akademin, påbörjade vårterminen 2019 sin 

sista termin som RIG, efter tretton läsår totalt sedan starten 2006 och totalt har 65 elever 

examinerats från Leksands Gymnasium sedan starten. Övriga elever vid Akademin läser vid NIU-

programmet. RIG-verksamheten finansieras främst genom ett riktat statsbidrag från 

Riksidrottsförbundet som delas ut baserat på antal elever varje termin och NIU-elever finansieras till 

stora delar av arrangerande kommun, Leksands kommun.   

Instruktörer 

På Akademin har under 2019 tre instruktörer varit anställda, Tony Klarberg, Annakarin Solén-

Westling och Savina Golicnik. Tony har en tjänst på 100%, Annakarins tjänst är 50%. Savina hade en 

50% tjänst som avslutades i mars 2019. Sedan 1 augusti 2016 är Tony och Annakarin anställda av 

Leksands kommun.  

Utöver de fast anställda på Leksands gymnasium anlitas ytterligare tränare på timbasis. Rickard 

Reimer har under 2019 hjälpt till c:a 1-2gånger/veckan, främst fielding (IF) och slagning, Kurt Ramsay 

hjälper till 1-2ggr/veckan med pitching. Ytterligare instruktörer har hjälpt till, före detta elever på 

Akademin, Jakob Syrén, som hjälpt till med främst pitching och i gymmet, Elvis Hammarstedt, som 

främst hjälpt till med infield/slagning och Tommy Lindell, som främst hjälpt till med outfield/slagning. 

Samtliga anlitas på timbasis, allt för att höja kvaliteten på Akademin. Gästtränare under 2019 har 

varit Jeff McKay från San Francisco, USA som hjälpt till med slagning och mental träning under en 

vecka på höstterminen samt Johanna Grauer som hjälpt till med främst pitchingen för softboll under 

början av höstterminen. Dessutom har Akademin anlitat en av lärarna på Leksands gymnasium, Karin 

Reichel för rörelse-träning och en annan kommunanställd, Markus Andersson har anlitats för 

löpteknikträning. Akademin anlitar sjukgymnaster vid behov då skador uppstår. Sjukgymnaster 

Akademin har kontakt med är Rikard Johansson på Lugnets Fysiocenter i Falun och Niclas Jakobsson 

och Erik Nilsson i Leksand, då de är anslutna till landstinget borgar det för låga kostnader för eleverna 

vid behandling. Linda Back och Karin Reichel, lärare på BF-programmet, har hållit i kursen Tränings- 

och tävlingslära för årskurs 1.  

Matchning och träningsläger 

Under vårterminen 2019 åkte baseboll-eleverna till Barcelona på träningsläger där de kombinerade 

träningsmatcher med träningar.   

Elever  

Totalt hade RIG 7 elever inskrivna under vårterminen 2019, varav 3 flickor. 

Under hösten 2019, har 7st före detta Akademi-elever funnits på college i USA. Max Hill, Stockholm 

på San Joaquin Delta College i Stockton Kalifornien. Adam Hopkins, Trolle Brandt och Oskar Syrén, 

alla Rättvik på College of the Canyons i Santa Clarita, Kalifornien. Axel Dobreff på Palomar College i 

San Marcos, Kalifornien och Julius Hopkins på Milligan College i Tennessee samt Elias Espling på 

College of the Sequoias i Visalia, Kalifornien. 
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Årskurs 3 läsåret 2018/2019: 

Adam Käck Rättvik 

Axel Dobreff Sundbyberg 

Elias Espling Stockholm 

Julius Hopkins Sundbyberg 

Michaela Ekvall Enköping 

Janet Thorsén Enköping 

Linnea Sandahl Örebro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIU-VERKSAMHET 
Under verksamhetsåret har det varit två aktiva NIU-utbildningar, Leksands Gymnasium och 

Stockholms Idrottsgymnasium. 

Även Sundsvalls gymnasium har ansökt om NIU-status och SBSF har tillstyrkt deras ansökan, med 

start HT2020. 

Vid NIU-verksamheten på Leksands gymnasium går 26 elever varav fem tjejer. 

Vid Stockholms Idrottsgymnasium, som startat upp sin verksamhet hösten 2019 går X elever varav Y 

tjejer. 

NIU är en Nationell godkänd Idrottsutbildning, som liksom RIG läser ämnet specialidrott upp till 700 

poäng.  
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NATIONELLA SERIER OCH RESULTAT 

Elitserien Baseboll 

Grundserien 

Sölvesborg SC 26 22 4 44 

Sundbyberg BSC 26 21 5 42 

Rättvik BSK 26 14 12 28 

Stockholm BSK 26 14 12 28 

Leksand BSK 26 10 15 21* 

Karlskoga BBK 26 9 17 18 

Sundsvall BSC 26 6 20 12 

Akademin 14 1 13 3* 

* Leksand och Akademin spelade en oavgjord 

match, därav udda poängsiffror 

SM-Slutspel 

Semifinaler 

Sölvesborg - Stockholm 1 – 0  

Sölvesborg - Stockholm 4 – 0  

Sundbyberg - Rättvik 6 – 0  

Sundbyberg - Rättvik 0 – 5 

Sundbyberg - Rättvik  5 – 11 

 

SM-finaler 

Sölvesborg - Rättvik 11 – 3  

Sölvesborg - Rättvik 15 – 0 (6) 

 

 

 

 

 

SÖLVESBORG SC SVENSKA MÄSTARE 2019 

Regionserien Baseboll 

Grundserien 

Los Nicas BF 16 16 0 32 1.000  

Alby IF 16 14 2 28 .875 

Umeå BSK 16 14 2 28 .875 

Tranås BK 16 10 6 20 .625 

Bromölla BSC 16 10 6 20 .625 

Gefle BSC 16 9 7 18 .563 

Göteborg BF 16 8 8 16 .500 

City BSK 12 7 7 14 .583 

Sundbyberg BSC B 16 7 9 14 .438 

Skellefteå BSK 16 7 9 14 .438 

Stockholm BSK B 16 5 11 10 .313 

Malmö BSK 16 4 12 8 .250 

Uppsala BBK 16 4 12 8 .250 

Enköping BSK 16 4 12 8 .250 

Enskede BG BK 16 3 13 6 .188 

Sundsvall BSK B 12 2 10 4 .167 

 

Slutspel 

Playoff 4-7, Bromölla 

Tranås - Malmö 11 – 6 

Bromölla - Göteborg 1 – 3  

Tranås - Göteborg 3 – 22 (5) 

 

Regionslutspel, Alby 

Los Nicas - Göteborg 15 – 5 (6) 

Alby - Umeå 4 – 7 

Los Nicas - Umeå 13 – 4  

 

 

LOS NICAS segrare av Regionserien 2019 
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Juniorserien Baseboll 
Sundsvall J 16 12 4 24 

City J 16 11 5 22 

Stockholm J 16 11 5 22 

Karlskoga J 16 9 7 18 

Rättvik J 16 8 8 16 

Sundbyberg J 16 7 9 14 

Sölvesborg J 16 4 12 8 

Leksand J 16 2 14 4 

JSM-slutspel, Sundbyberg 

Semifinaler 

City J - Stockholm J 5 – 8 

Sundsvall J - Karlskoga J 10 – 0 (6) 

Bronsmatch 

City J - Karlskoga J 14 – 5 

SM-Final 

Sundsvall J - Stockholm J 11 – 3  

 

 

 

 

 

 

 

SUNDSVALL BSC JUNIORMÄSTARE 2019 

Ungdomscuper, U15, Baseboll 
Sundbyberg BSC 16 13 2 1 42 88% 

Karlskoga BBK 24 15 1 8 31 65% 

Malmö BSK 15 7 0 8 14 47% 

Stockholm BSK 20 4 1 15 9 71% 

Skövde BSK 12 8 0 4 16 67% 

Leksand BSK 4 1 1 2 3 63% 

Sundsvall BSC 10 3 5 2 11 55% 

Gefle BSC 21 6 5 10 17 41% 

Skellefteå BSK 12 4 1 7 9 38% 

Göteborg BF 6 0 0 6 0 0% 

USM-slutspel, Sundbyberg 

Semifinaler 

Sundbyberg - Stockholm 18 – 4  

Karlskoga - Malmö 19 – 10 

Bronsmatch 

Malmö - Stockholm 17 – 21 

SM-Final 

Sundbyberg - Karlskoga 14 – 19  

 

 

KARLSKOGA BBK UNGSDOMSMÄSTARE 2019 
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Softboll Inomhus SM, Sundsvall 

Grundserien 

Leksand BSK 3 3 0 6 

Enköping BSK 3 2 1 4 

Skövde BSK 3 1 2 2 

Söder SK 3 0 3 0 

SM-Slutspel Softboll 

Bronsmatch 

Skövde - Söder 4 – 11 

SM-Final 

Leksand - Enköping 10 – 0 (5) 

 

LEKSAND BSK INOMHUS-MÄSTARE 2019 

Junior-SM Softboll, Leksand 

Grundserien 

Enköping J 4 3 1 6 

Örebro Eagles J 4 2 2 4 

Sundsvall J 4 2 2 4 

Leksand J 4 1 3 2 

Söder J 4 1 3 2 

SM-final 

Enköping J - Örebro Eagles J 10 – 3 

 

 

ENKÖPING BSK JUNIORMÄSTARE 2019 

Softbollserien Division 1 

Grundserien 

Skövde BSK 20 16 4 32 

Enköping BSK 20 15 5 30 

Leksand BSK 20 13 7 26 

Söder SK 20 9 11 18 

Örebro Eagles SBK 20 5 15 10 

Sundsvall BSC 20 2 18 4 

SM-Slutspel Softboll 

Semifinaler 

Skövde - Söder 15 – 0 (4) 

Skövde - Söder 15 – 0 (4) 

Enköping - Leksand 5 – 7  

Enköping - Leksand 2 – 8  

SM-finaler 

Leksand - Skövde 2 – 11 

Leksand -  Skövde 12 – 0 (5) 

Skövde - Leksand 2 – 8 

Skövde - Leksand 5 – 3  

Skövde - Leksand 5 – 16 (6) 

 

 

 

LEKSAND BSK SVENSKA MÄSTARE 2019 
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LANDSLAGSTURNERINGAR OCH MÄSTERSKAP 
 

SOFTBOLL DAMER 

BALTIC OPEN 

Skövde, Sverige 

Sverige U19 - Norge 20 – 0 

Norge - Danmark 0 – 25 

Danmark - Danmark U19 2 – 1 

Danmark U19 - Sverige U19 6 – 10 

Sverige - Danmark 0 – 1 

Danmark U19 - Norge 14 – 3 

Danmark - Sverige 0 – 12 

Sverige U19 - Norge 17 – 2 

Danmark - Sverige U19 1 – 10 

Danmark U19 - Norge 19 – 3 

Sverige - Danmark 0 – 1 

Sverige U19 - Danmark U19 10 – 3  

 

SENIOR EM 

Ostrava, Tjeckien 

Sverige - Slovakien 2 – 1  

Tjeckien - Sverige 7 – 0 (5) 

Belgien - Sverige 7 – 11 (5) 

Sverige - Frankrike 2 – 9  

Litauen - Sverige 0 – 24 (5) 

Sverige - Österrike 0 – 7 (5) 

Tyskland - Sverige 10 – 3 (5) 

Sverige - Polen 0 – 2  

Schweiz - Sverige 3 – 8  

 

Sverige slutade på en 15:e plats.

SOFTBOLL HERRAR 

Baltic Open 

Skövde, Sverige 

Sverige - Venezuela 11 – 9 

Venezuela - DK Allstars 2 – 14 

Sverige - DK Allstars 2 – 4 

Sverige - Venezuela 1 – 8 

Venezuela - DK Allstars 8 – 6 

DK Allstars - Sverige 6 – 5 

Sverige - Venezuela 3 – 9 

DK Allstars - Venezuela 7 – 4 

Venezuela - Sverige 5 – 10 

DK Allstars - Sverige 7 – 1 

BASEBOLL HERRAR 

SENIOR EM 

Bonn & Solingen, Tyskland 

Sverige - Tyskland 1 – 9 

Israel - Sverige 4 – 35 

Nederländerna - Sverige 9 – 0 

Tjekien - Sverige 10 – 3 

Sverige - Storbritannien 7 – 13 

Kroatien - Sverige 17 – 2 (6) 

Storbritannien - Sverige 12 – 2 (8) 

 

Sverige slutade på en 12:e plats och flyttas ner 

till B-poolen 2020.  

 

JUNIOR EM Kval 

Sundbyberg, Sverige 

Israel - Sverige 7 – 4  

Belgien - Sverige 2 – 3 

Sverige - Schweiz 7 – 9 

Sverige - Storbritannien 6 – 2  

 

Sverige slutade på en 3:e plats 

 

 


