Verksamhetsberättelse 2021
Leksands Baseboll o Softbollklubb

2021 har varit en säsong där vi, i sviterna av Coronaviruset, ändå kunnat genomföra en
någorlunda säsong. Vi har kunnat delta i seriespel på junior och senior nivå på både herr och
damsida. På grund av restriktioner från RF kunde inte vår säsong träda i kraft förrän i juni,
vilket har inneburit en aningen komprimerad säsong med mindre matcher och nerkortat
slutspel. Vi lyfter fram årets höjdpunkt i ett SM-guld för baseboll-seniorerna, som knep hem
SM-guldet i en direkt avgörande finalmatch i Sundbyberg mot lokalrivalerna från Rättvik. Vi
värdesätter detta SM-guld väldigt högt eftersom vi i år siktat på att vara ett lag med stark lokal
förankring, vilket vi också visar är ett framgångsrecept. Vi har inte använt oss av utländska
spelare för att stärka truppen, vilken i sin tur har bidragit till utveckling för våra hemfostrade
spelare.
Vår verksamhet är stark och vi fortsätter att växa. Vi har spelare i alla åldrar och vi lyfter fram
vår klubb som en gemenskap. Ungdomslagen u12 och u15 har kunnat delta i cupspel till slut,
efter att restriktionerna släppts, vilket är essentiellt för våra ungdomar. Matchantal är något
som vi i Sverige strävar mot att öka och vi i Leksand deltar på alla nivåer. Våra lag är många
och vi har satt in ytterligare resurser för att stärka våra flickors närvarande på våra planer. Vi
har fortsatt en god verksamhet för våra tjejer i u13 laget där vi har två grymma tränare som
spelar i vårt seniorlag och som har bidragit till en god stämning i vårt u13-lag. Vi har också
startat en ny grupp där tjejer över 13 år kunnat få chans att fortsätta utvecklas, som en
språngbräda från ungdomslag till juniorlag. Vi har haft juniorer på båda håll som fått chansen
att spela under hela sommaren, vilket gett bra matchning för vår framtid.
Vi har också kunnat utveckla vår coachstab efter säsongen, där vi samlat engagerade vuxna
och ungdomar för att få in fler tränare och ledare, vilket är i centralt fokus för föreningen
också i framtiden. Vi har haft engagerade tränare i vår verksamhet där vi har haft en ung
tränarstab på flera nivåer, vilket stärkt dessa individer mycket, samtidigt som de bidragit med
goda sportsliga kunskaper. Ett värdefullt samarbete som vi önskar fortsätta, men också betona
att våra ledare behöver hjälp av fler så att alla kan få göra det man är bra på och samtidigt inte
bli överbelastade och fortsätta vara bra tränare i vår förening.
Att rekrytera och att behålla spelare i vår verksamhet är självklart ett stort fokus och vi har
genom ovannämnda aktiviteter också arrangerat ungdomsläger och även en kostnadsfri prova
på-sommarskola under namnet ”Kasta och Slå”. I samarbete med Leksands Sparbank kunde
vi arrangera ett sommarläger, som i sin tur visade vara det projektet som hade bäst
uppslutning av alla aktiviteter Leksands Sparbank samarbetat med. Syftet med sommarskolan
var att skapa en inkörsport på ett begripligt sätt för unga att komma och prova på att aktivera
sig och inte komplicera sporten mer än att just kasta och slå. Syftet ligger också i att nå ut till
föräldrar och andra vuxna att intressera sig och öka förståelsen för sporten för att överbrygga
gapet mellan svenskens kunskaper om baseboll och vår sport som vi älskar så mycket.

Styrelse och ledning
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande: Ambulerande
Kassör: Johan Klarberg
Sekreterare: Anna Thornemo.
Ledamöter: Maribel Lindberg, Anders Kalén, Ulf Bond. Mats Jones, Emelie Berlin
Suppleanter: Mattias Ohlsson, Mija Thulemark.
Ungdomsansvaret har legat på Kia Fränqvist och Andy Steuernagel som också medverkat vid
vissa mötestillfällen.
Av årsmötet valda revisorer: Björn Rönnstedt, Anders Flinth
Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 haft 12 protokollförda sammanträden samt flera
arbetsmöten där delar av styrelsen och andra har deltagit. Årsmötet hölls 25 april och skedde
digitalt med hänsyn till den rådande Coronapandemin. Flera nya ansikten i styrelsen och nya
positioner, vilket har bidragit med nytt driv och fräscha idéer, vilket i sin tur har stärkt
klubben.

Tränare och coacher
Baseboll senior: Mats Jones
Baseboll junior: August Mattsson och Kevin Kias
Softboll seniorer: Felicia Granlund, Linnea Sandahl
Softboll juniorerna: Tränat som en grupp senior + junior
u13 laget (softboll flicklag): Emilia Thornemo och Fanny Karlsson
Flicklag u15: Mats Jones*
Barn/ungdomsgruppen (u9 & u12): Kristina ”Kia” Frängqvist, Andy Steuernagel, Kurt
Ramsey
U15: Johan Klarberg (Leksand) och Håkan Börjes (Rättvik)**

*nystartad grupp för 2021
**Leksand och Rättvik har haft en gemensam grupp och lag som föregående år på u15

Verksamheten
Här följer i punktform årets viktigaste händelser:
• Träningar och matcher har förskjutits på grund av Coronapandemin, men har inte hindrat
verksamheten under sommarens månader.
• Softboll-laget har fortsatt kämpat med ett generationsskifte, där många av de rutinerade
spelarna slutat och spelartruppen är ung och oerfarna. Tjejerna har genom säsongen utvecklats
stort i sina roller som spelare och ledare. Ett starkt driv hos tjejerna samt en bra inställning har
gett dem den möjligheten att utvecklas och inte minst ha kul.
• Vi arrangerade ett dagläger för barn och ungdomar. Lägret riktade sig till både nybörjare och
de som redan spelar. Deltagare från Gävle och Rättvik kom och lägret var kostnadsfritt.
• Barn och ungdomsgruppen arrangerade flera träningsmatcher (Karlskoga och Rättvik) och
åkte också på träningsmatcher som tidigare år.
• Ungdomarna (u12 & u15) har åkt på cuper under sommaren. (2 st för u12 och 4 st för u15,
inklusive ungdoms-SM)
• Vi har arrangerat en planfixardag med syfte att hålla rent och att skapa en gemensam
knytpunkt på baseboll- och softboll-planen.
• Flera personer, främst spelare, har deltagit i utbildningen av Myballclub, som blir det nya
systemet för att protokollföra seriematcher.
• För tredje säsongen i rad erbjöds träningar för flickor i U13 softboll och vi har expanderat
vår verksamhet till att överbrygga gapet mellan u13 och juniorålder genom en nysatsning på
ett u15-lag för tjejer.
• Vi har arrangerat en succéartad sommarskola som vi hoppas kunna få fäste över flera år
framöver. Vi har även fått bra marknadsföring på sociala medier i samarbete med Leksands
Sparbank för detta evenemang.
• Vi har haft deltagande på landslagsnivåer på både herr -och dam-sidan. Vi har haft starka
insatser av softbolljuniorer i Tjeckien på JEM men också sex leksingar uttagna i det svenska
a-landslaget i baseboll som kulminerade i EM i Italien i september. Där slutade Sverige på en
12:e plats och säkrade spel för nästa EM.
• Vi har, med hjälp av sponsring från flera aktörer, kunnat köpa in värdefull utrustning för
våra ungdomsspelare. Slagträn och bollar har kunnat införskaffas, vilket vi självklart vill
fortsätta med att göra. Alltså, att investera i vår framtid.

Ekonomi
Klubbens ekonomi är starkt stödd av våra sponsorer som bidrar med investeringar i klubben i
form av pengar. Under Coronapandemin har ekonomin också kunnat kompenseras genom
stöd från RF med tanke på förlorade intäkter på grund av Coronaviruset. Vi har även fått
chans att arbeta i förmån för klubben på Leksand Dog Show, föreningsjobb på Coop Leksand
och i kiosk på Leksands IFs hemmamatcher i en bra avlönad kiosk. Våra medlemsavgifter har
stannat på samma belopp som innan och gör att vi, primärt, kan finansiera spel för våra
medlemmar. Vi har också stödmedlemmar som, med en slant på 100 kr, kan bidra med ett
mindre belopp till att stötta vår förening samtidigt som man blir medlem i föreningen.
Ekonomin är god i föreningen och hålls på en stabil nivå med hjälp av bl.a. ovannämnda
intäkter, men också med hjälp av intäkter vid matchdagar och aktivitetsstöd från både
kommun och RF. För utökad ekonomisk redovisning hänvisas till resultatrapporten och
balansrapporten för klubben år 2021.

Slutord
Utmaningen är fortsatt att få fler barn och ungdomar att vilja börja spela och behålla de vi har
på alla nivåer. I klubben är vi få som gör mycket, en kortsiktig investering hos dessa personer
som inte är hållbart i längden om vi ska fortsätta att befinna oss på toppen i Sverige. För att
upprätthålla en förening på vår nivå krävs ökat engagemang av flera aktörer. Vi behöver
resurser för att utveckla sporten i både Leksand och Sverige. Vi behöver ha ett ökat samarbete
med så väl vår hemort som med andra föreningar i Sverige för att utvecklas och hålla en hög
nivå. Vi ska jobba mot att vara en attraktiv och välmående klubb för alla!

Leksand, den 2022-03-31

Johan Klarberg, kassör

