
Protokoll från seriekonferens Elitserien 2014-02-15 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande: Dennis Mark Hammar 
Sekreterare: Alexander Engvers 
Presentation runt bordet 
 

2. Elitserien 2014 
Ordföranden informerar övergripande om årets serie. Få helger för spel pga EM, 
landslagssamlingar och turneringen i Leksand. 
Matchtider ska hållas. Flytt av match senast 14 dagar enligt TB. 
Matchresultat ska till serieadministratören snarast efter matchslut. 
Statistik från match in i HEAT STAT inom 3 dgr efter match. 
Diskussion kring alternativa scoring-program, såsom ISCORE och Game Changer, och fördelar 
och nackdelar med dessa.  
 
Genomgång av serieupplägget 2014.  
Synpunkter från Sundbyberg, Leksand och Stockholm. Byten av matcher borta-hemma, 
datum och tider för matchstart. 
Nytt serieupplägg skickas ut till klubbarna.  
 

3. Tävlingsbestämmelser 
Diskussion kring hur matchprotokollen ska föras. Eventuellt mjuka upp skrivning i TB (§ 7.06). 
Regel kring EU/EES-medborgare eller inte ifrågasatt (Karlskoga, Göteborg). Frågan ej avgjord 
vid tidpunkten för seriekonferensen. 
 

4. Framtiden 
Diskussion kring priser (awards), t ex för såväl offensivt som defensivt. 
Även pris till bästa domare, fair play-pris från domare till spelare. 
All Star-helg? 
Lagen efterlyste en vision för elitserien med lång- och kortsiktiga mål. 
Diskussion om stängd serie. 
Bör det vara åtta (8) lag i serien? 
En (1) finalmatch istället för en serie? 
Inträde till matcher (för ett ökat marknadsvärde)? 
Ska SM-veckan ge SM-tecken? 
 

5. Akademin 
Främsta målet med att RIG/Akademin spelar med i Elitserien är att eleverna på 
RIG/Akademin ska få mer speltid, fler matcher, möta bättre motstånd och att klubbarna har 
möjlighet att kanske ”lufta” bänkspelare i mötena mot RIG/Akademin. 
 
Utfallet hittills från Akademins sida är oerhört positivt, som lag spelar Akademin bättre för 
varje år när man tittar på stor del av statistiken såsom antal hits, steals, runs, RBI:s osv. 
Vinster/förluster är sekundärt även om laget strävar efter att vinna varje match. 
 



Det finns en oerhört viktig aspekt i hanteringen av laget vid spel i Elitserien där jag som 
huvudansvarig sätter stor vikt vid att hålla spelarna friska/skadefria så långt det är möjligt. 
 
Det innebär att Akademin behöver ha kontroll på antal pitchade innings och antal kast/inning 
och om de spelat andra matcher under de perioder Akademin spelar i Elitserien.  
Där är det oerhört viktigt att det finns 1 (EN) kontaktperson i varje klubb som Akademin kan 
hålla kontakten med vad gäller varje individs spelschema/speltid/position/antal kast osv. 
Dessutom behövs en kontaktperson då rapport för utvecklingen av varje elev på 
RIG/Akademin ska avrapporteras till varje förening.  
Detta gäller inte bara Elitserieklubbar utan även klubbar i regionserien. 
 
RIG/Akademin lägger en hel del resurser för att kunna spela i Elitserien. Varje år budgeteras 
det c:a 40tkr i bara reskostnader för att kunna spela med laget i Elitserien. Lägg till också att 
eleverna behöver ta ledigt från skolan och ta igen förlorad tid i skolan på annan tid. För en 
elev på RIG/Akademin som också spelar varje helg blir det en ganska intensiv vårtermin. En 
del elever i årskurs 3 som dessutom ska försöka ta en examen blir det ibland ett ganska högt 
tempo.  
/Tony Klarberg 

 

Närvarande: 

Jakob Vollertsen Akademin 

Kent Karlsson  Karlskoga 

Paul Waterman Karlskoga 

Petter Croneld Sundbyberg 

Johan Tisell  Sundbyberg 

Niklas Sund  Leksand 

Ricard Blomqvist Leksand 

Filip Lennartsson Sölvesborg 

Kim Hällsten  Sölvesborg 

Jakob Claesson Stockholm 

Trevor Rooper  Stockholm 

Peter Johannessen Stockholm 

Jonas Holmberg Stockholm 

 

Nacka 2014-02-15 

Dennis Mark Hammar, serieadministratör 


