
 

   

 

SVENSKA 

BASEBOLL, SOFTBOLL OCH 

LACROSSEFÖRBUNDET 

 

 

 

 

  

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  

2022 

  



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 
SVENSKA BASEBOLL, SOFTBOLL OCH LACROSSEFÖRBUNDET  

 
2 

Innehållsförteckning 
ORDFÖRANDEN HAR ORDET.................................................................................................................... 3 

FÖRBUNDET I KORTHET ........................................................................................................................... 4 

ORGANISATIONEN ................................................................................................................................... 4 

Förbundsstyrelsen ............................................................................................................................... 4 

Kommittéer och arbetsgrupper ........................................................................................................... 5 

FÖRBUNDETS INTERNATIONELLA ARBETE .............................................................................................. 6 

Europacupspel ..................................................................................................................................... 9 

FÖRBUNDETS NATIONELLA ARBETE ........................................................................................................ 9 

Utvecklingsarbete i Förbundet ............................................................................................................ 9 

Utbildning .......................................................................................................................................... 10 

Basebollutskottet ............................................................................................................................... 10 

Softbollutskottet ................................................................................................................................ 11 

Lacrosseutskottet............................................................................................................................... 13 

Nyckeltal och jämförelser .................................................................................................................. 16 

Nationella serieverksamheten ........................................................................................................... 17 

Elitverksamheten ............................................................................................................................... 22 

NIU-VERKSAMHET.................................................................................................................................. 34 

NIU Leksands gymnasium/Akademin ................................................................................................ 34 

NIU Stockholm gymnasium ................................................................................................................ 37 

NATIONELLA SERIER OCH RESULTAT ..................................................................................................... 38 

Elitserien Baseboll .............................................................................................................................. 38 

Regionserien Baseboll ............................................................................................................................  

Juniorserien Baseboll .............................................................................................................................  

Softbollserien Division 1 ........................................................................................................................  

Junior-SM Softboll, Enköping ................................................................................................................ . 

LANDSLAGSTURNERINGAR OCH MÄSTERSKAP ..................................................................................... 42 

 

  
Verksamhetsko 

rensen i Leksand 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 
SVENSKA BASEBOLL, SOFTBOLL OCH LACROSSEFÖRBUNDET  

 
3 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
Det senaste året inleddes med fortsatt försiktighet avseende Covid-pandemin, men lagom inför 

säsongsstarten förändrades situationen till i stort sett det normala. 

 Efter de tuffa åren med varierande grad av restriktioner har vi försökt bilda oss en uppfattning om 

hur pandemin påverkat våra sporter. För baseboll- och softboll ser det relativt bra ut med tanke på 

omständigheterna medan lacrosse med sina fyra discipliner har tappat mycket av sina aktiviteter i 

Sverige. Som framgår av årsredovisningen hade vi totalt under 2022 1098 licensierade spelare, 38 

föreningar och 41 lag i seriespel. När det gäller antalet licensierade spelare är det en nedgång. 

 I enlighet med Riksidrottsförbundets nya principer för fördelning av bidrag för administration, 

betraktas vi från den 1 januari 2022 som ett mindre förbund. Det innebar för 2022 ett väsentligt 

lägre bidrag för den centrala administrationen jämfört med tidigare. Vår ambition är naturligtvis att 

vi snart ska nå upp till minst 50 aktiva föreningar, som är gränsen för att bli ett stort förbund som 

skapar betydligt större resurser.  

 Vi inser att det med ett begränsat administrativt stöd är svårt att uppfylla alla våra mål, inte minst 

när det gäller att utveckla våra sporter. En annan konsekvens är att det drabbar vår elitverksamhet, 

vilket ställer krav på att hitta annan finansiering än stöd från RF. Vi för en dialog med RF och andra 

förbund i vår situation. 

 Vid senaste årsskiftet lanserade vi vår nya hemsida och även om mycket arbete återstår, är 

förhoppningen att den snart ska vara både informativ och aktuell. 

 Sedan en tid pågår också arbetet med att skapa ett gemensamt varumärke. Flera förslag har 

diskuterats i den särskilda referensgruppen och i styrelsen och senare i år kan vi räkna med att ha ett 

slutligt förslag. 

 På personalsidan slutade Karin Hjelm sin anställning den 1 september för att övergå till annan 

anställning. Givetvis önskar vi Karin lycka till och räknar med att se henne på våra softbollplaner även 

i fortsättningen – hon vann ju MVP-titeln vid SM-finalen! 

 Jacob Sivebro var projektanställd under ett antal månader för att arbeta med det viktiga projektet 

Trygg Idrott. Jacob gjorde ett mycket bra arbete som vi har stor nytta av i vår ambition att just våra 

idrotter ska erbjuda en trygg miljö. Fr om den 14 november arbetar Ninnie Lystad som vår 

idrottskonsulent. Hon har ett gediget förflutet inom idrott, trots sin unga ålder. Hon kommer 

närmast från en tjänst på Sannadals sportklubb. Ninnie arbetar nära styrelsen men en viktig 

arbetsuppgift är att hålla kontakten med alla våra klubbar och distriktsförbund. 

 Tack spelare, ledare och funktionärer för alla goda insatser under året och ett grattis till SM-

vinnarna! 

Vi ses på en arena när dig! 

Lars Sundin 
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FÖRBUNDET I KORTHET  
Förbundsmötet 2022 genomfördes 22 juni digitalt. 

Därutöver arrangerade SBSLF en verksamhetskonferens i Haninge där alla föreningar var inbjudna. 

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under året, dels via Teams, dels fysiska möten. 

SBSLF 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 
SBSLFs Förbundsstyrelse, som utses av Förbundsmötet, har haft följande sammansättning under 

verksamhetsåret 2022: 

Förbundsordförande: 

Lars Sundin, Jönköping *  

Övriga ledamöter: 

Sanna Hermansson, Örebro ** 

John Sagrelius ** Enskede 

Linda Danielsson, Svartå * 

Tomas Marklund, Skellefteå * 

Jonas Bostrand** Malmö  

Annika McCrea* Stockholm 

 

*   vald t.o.m. Förbundsmötet 2023 

** vald t.o.m. Förbundsmötet 2024 

 

  



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 
SVENSKA BASEBOLL, SOFTBOLL OCH LACROSSEFÖRBUNDET  

 
5 

Kommittéer och arbetsgrupper 

Juridiska kommittén:  

Lars Sundin, Mats Fransson, Lars Johansson och Martin Ström 

Tävlingskommittén  

Ante Carlstedt, Åsa Stensrud, Kent Sjölund och Kent Karlsson 

Softbollutskottet 

Sanna Hermansson, Margareta Ödman Eriksson, Fredrik Ekberg, Jonny Edgren, Janet Thorsén, Maria 

Falk, Felicia Granlund, Jonna Källström, Sandra Axelsson, Vanessa Karadag, Maria Daniels, Samantha 

Edström, Anna Erlandsson, Maria Månsson, Ina Sand, Lewis Hamilton och Geri Lindberg.  

Basebollutskottet 

Tomas Marklund, Rickard Kronqvist, Petter Croneld, Jacob Claesson, Kent Karlsson Pär Axelsson, 

Robert Claesson, Andy Steuernagel. 

 

Lacrosseutskottet 

Annika McCrea, Jani Lokka, Lena Stålby, Christoffer Knutsson, Teckla Jackson och John Sagrelius 

Antidopingansvarig 

Martin Ström  

Förbundsrevisor 

Erik Stenbeck, PriceWaterhouseCoopers 

Valberedningen 

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

sammansättning under året: 

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

Lena Ununger, Umeå 

Förbundskansli och personal 

SBSLF har inte haft något ordinarie kansli, allt arbete har skett med respektive anställds bostad 

SBSLFs personalstyrka har under året bestått av följande:   

• Karin Hjelm – Förbundskonsulent (t o m den 2 september) 

• Jakob Sivebro - Projektanställd trygg idrott (1 april – 30 september) 

• Ninnie Lystad - Förbundskonsulent 90 % (from 14 november - tills vidare) 

• Yulia Sundin – Ekonomi, administration per timme (hela året) 
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FÖRBUNDETS INTERNATIONELLA ARBETE – INRIKTNING OCH 

PRINCIPER 
Inriktningen på arbetet 

Omvärlden förändras ständigt. Som stora internationella idrotter påverkas förutsättningarna för 

baseboll, softboll och lacrosse i synnerhet av förändringar och utveckling inom de europeiska och 

internationella idrottsorganisationerna. 

SBSLFs internationella arbete skall därför hållas aktuellt i takt med utvecklingen inom de 

internationella förbunden. SBSLF 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 SBSLF antagit en handlingsplan som är inriktad på internationell 

samverkan, påverkan och utveckling inom ramen för de internationella specialförbund och 

organisationer som SBSLF 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.  

SBSLF 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.  
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• 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 SBSLF. Särskilt fokus sätts på möjligheterna att kunna påverka inom ramen 

för de internationella organisationerna. 

 
Internationella verksamheten 2022, baseboll och softboll 

Det internationella arbetet, som bedrivs i World Baseball Softball Confederation (WBSC) på 

världsnivå och av WBSC Europe på Europeisk nivå.  

 WBSC bedriver det internationella arbetet, framför allt med inriktning på fler utövare och att skapa 

bättre kommersiella förutsättningar för våra sporter. WBSC tror mycket på baseball5 för 

rekryteringen av yngre spelare och även som en framtida OS-gren. Trots att OS 2020 var en stor 

framgång för baseboll och softboll, är sporterna inte med vid OS i Paris 2024. Det arbetas intensivt 

med att sporterna ska återkomma till OS i Los Angeles 2028. WBSC har också satsat stort på att 

utveckla e-port för baseboll och softboll genom ett samarbete med ett stort företag med inriktning 

på e-sport. 

 I WBSC Europe togs äntligen steget att välja en permanent styrelse och därmed är baseboll och 

softboll även formellt en del av en gemensam organisation. Kongressen hölls i Slovenien i februari 

och från vårt förbund var Kristian Pälviä nominerad och han valdes bland ett flertal kandidater in som 

ordinarie ledamot för softboll. Till ordförande valdes Krunoslav Karin från Kroatien och som vice 

ordförande för baseboll respektive softboll valdes de två tjeckerna Petr Ditrich och Gabriel Waage. 

Organisationen består av ett flertal kommittér och från vårt förbund är Lars Sundin legal councellor 

och ordförande i Legal commission och Peter Ström är ledamot i Integrity commission. 

 WBSC höll en kongress i Taiwan i början av juli och det centrala ämnet var valen till bl a styrelsen. 

Ordföranden Riccardo Fraccari, Italien, utmanades av Didier Seminet, Frankrike. Fraccari har en stark 

position och vann omröstningen enkelt. 

 På initiativ av Finland och Sverige har ett nordiskt samarbete kommit igång. Det har redan 

manifesterats av en andra upplaga av Finnkampen som spelades på Skarpnäck den 1 oktober med 

landskamper i både baseboll och softboll. Samarbetet kommer att omfatta bl a utbildningar och spel, 

där planer finns på att återuppta nordiska mästerskap igen. 

Internationella relationer Lacrosse 

● World Lacrosse hade årsmöte i Towson, Maryland där två utskottsmedlemmar deltog. Annika 

McCrea och Teckla Jackson delade på deltagandet då årsmöte skedde på samma gång som 

dam-VM spelades. Mycket har handlat om nya förslag på hur tävlingar på internationell nivå 

ska se ut i framtiden. 

● Diskussioner med Nordiska förbund för fortsatt samarbete har förts. Vi har på nytt försökt att 

få detta att fungera men 2022 präglades fortfarande av Covid. Vi hade utbyten med både 

Finland och Danmark under ett antal tillfällen. 
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● Vi har regelbundet deltagit i ELF-möten under året.  

● Nu är medlemskapet i World Lacrosse på hela 74 medlemsländer. 

 

Internationella representanter 2022 

Styrelse- och kommittérepresentanter 

SBSLF har under 2022 haft följande representanter i de internationella förbundens styrelser och 

kommittéer: 

WBSC Europe  

Kristian Pälviä, ordinarie ledamot 

WBSC Europe Legal Commission 

Lars Sundin, ordförande och legal counsellor 

WBSC Europe, Integrity Commission 

Peter Ström, ledamot 

Little League International Board of Directors 

Kristian Pälviä, representant Europa/Afrika 

Förbundets representanter vid kongresser 

WBSC Europé kongress i Slovenien 

Sanna Hermansson och Peter Malm 

WBSC kongress i Taiwan 

Lars Sundin 
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Internationella funktionärsuppdrag 2022 

Baseboll  

Federations Cup Qualifier, Poland 

- Alexander Silferhjelm, domare 

U 18 European Baseball Championship, Tjeckien 

- Alexander Siflerhjelm, domare 

U 18 European Baseball Qualifier 

-  Camran Hanson, commissioner 

- Hernan Martinez, domare 

- Kent Karlsson och Kent Sjölund, Scoring directors 

- Ante Carlstedt, Pelle Högström och Marsha Hanson, scorers 

Softboll  

European Championships U23 Mens Softball 

- Lewis Hamilton, domare 

Women European Softball Championship, Spanien 

- Lewis Hamilton, domare 

Women´s European Cup Winners Cup B 

-Raymond Pettersson, domare 

 

Europacupspel 
Rättvik vann sin grupp i Federations Cup Qualifier i Polen. Evan Opperman, Rättvik, utsågs till MVP 

Women´s European Cup, Winners Cup B 

Skövde Saints placerade sig fyra 

FÖRBUNDETS NATIONELLA ARBETE 

Utvecklingsarbete i Förbundet  
Sedan Coronapandemin släppt sitt grepp har vi kunnat planera för ett mera intensivt 

utvecklingsarbete, framför allt gällande utbildningar. 

Vi kunde återigen arrangera en verksamhetskonferens med god anslutning. På programmet stod en 

presentation av den organsiation som vi kommer att arbeta i framöver, presentation av våra idrotter, 

våra målsättningar, information om stöd och bidrag samt ett specifellt avsnitt om Trygg Idrott. En 

stor del upptogs av grenspecifika konferenser. 

Organsationen börjar ta form med tyngdpunkten i baseboll-, softboll- och lacrosseutskotten.  

Glädjande fick förbundet 4 st nya medlemsföreningar under året: 
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• KFUK-KFUM Sundbyberg  

• Lund Lacrosse 

• RD Softboll club 

• Västerås Boxlacrosseklubb  

Vilket gör att vi vid årsskiftet var 40 medlemsföreningar 

Utbildning 
Under 2022 har i SBSLF regi genomförts domarkurser och protokollförarkurs genomförts. 

Basebollutskottet 

 
Efterdyningarna från pandemin visar sig fortfarande. Flera föreningar har svårt att behålla spelare 

och rekrytera yngre. Ekonomierna är ansträngda och till följd av det såg vi ett antal avhopp både före 

säsongerna startade och mitt under brinnande seriespel. Sundsvall (elitserien) och Tranås 

(Regionserien) är exempel på detta. Visst finns det ljuspunkter, föreningar som mår bra och 

föreningar som presterar bra också. Efter en mycket välspelad finalserie stod Rättvik som svensk 

mästare i baseboll 2023. 

Rättvik vann också JSM över Karlskoga i en jämn och spännande match och tog därmed hem en 

klassisk dubbel 2023. 

LosNicas vann både Region grundserien (före Gefle) och finalspelet över hajarna från Göteborg. 

Därmed egentligen kvalificerade för Elitserien 2023. 

13 lag slutförde Regionserien, 9 lag i J-serien och 8 lag i Elitserien (varav Akademin var ett). 
 
En hel del lokala och regionala matcher, cuper spelades när det handlar om ungdomar och barn. 

Seriespel, rekrytering och ekonomiska problem har varit högst upp på listan vid alla BU-möten, vid 
verksamhetskonferensen och även säsongs/seriekonferensen 27 november. 2023 måste bli ett år när 
vi alla drar vårat strå till stacken och lägger det som varit bakom oss så att vi tillsammans kan åtgärda 
detta och vända denna negativa trend. 
 
En annan ständigt återkommande fråga (eller problem) är kommunikationen. Hemsida, sociala media 

och uppdaterade kontaktlistor. Detta har inte fungerat 2022. Kommer denna verksamhetsberättelse 

att nå ut till alla föreningar, till alla medlemmar och engagerade basebollmänniskor? Troligen inte. 

När verksamhetskonferensen ägde rum 22-23/10 så saknades över hälften av alla aktiva 
basebollklubbar, trots sponsring av resa och uppehälle. 
 
Kommer det att bli en bra uppslutning när årsmötet äger rum, även detta med ekonomisk stöttning 

för långväga gäster? Jag hoppas det. 

Vi kämpar fortfarande med att få en fungerande organisation, förankring av hur det basebollspecifika 
utskottet vill fungera och delegeringen till de olika kommittéerna som ska exekvera, samverka och 
överlappa de viktiga funktionerna som ungdom, tävling, utbildning, funktionärer m.m. 
 
BU håller på att konkretisera ett nytt årshjul (årets hålltider), ett helt nytt upplägg för svensk 

basebolls seriesystem, tydliga uppdragsbeskrivningar för de som leder kommittéer och t.ex. landslag 
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där även delegering (mandat) är beskrivna. Matcharrangemang, funktionärer typ scorers och domare 

har fungerat bättre 2022, men vi tror att man kan vässa erbjudandet ytterligare när det kommer till 

arrangemanget. Prioriterade projekt som går hand i hand med förbundsmålen aktiveras och följs upp 

månatligen, nu senast projekt “lillebror” som är ett sorts stöd/mentor program i den närmaste 

omgivningen. 

Samarbetet med WBSC Europe ger oss stöd och riktlinjer. Detta fördjupas ytterligare och anammas 
fullt ut under 2023. 

 

 

Softbollutskottet 
Nordic Softball Camp 2022 

För andra året i rad genomfördes Nordic Softball camp under höstlovet på Bosön och samlade ett 40 

tal deltagare. 5 meriterade tränare från Europa var på plats att coach och utveckla både spelare och 

coacher från Sverige, Norge och Finland. Fjolårets lyckade läger gav mersmak och inför årets läger 

hade vi fler deltagare från andra nordiska länder och även från nya klubbar i Sverige. En mycket 

kompetent tränargrupp bestående av Craig Montvidas -USA/Nederländerna, Judith Van der Berg - 

Nederländerna, Elisa Cecchetti - Italien, Martina Lackner - Österrike (alla återvändande från ifjol) 

samt Brenda Beers - Nederländerna (ny för i år) utvecklade och coachade spelare och tränare från 

fredag till söndag. Pitching, catching, hitting och throwing stod på schemat i tillägg till strukturerad 

infield – outfield träning för att öka spelförståelsen hos deltagarna. I år hade vi även fler pass riktade 

till coacherna som också deltog på plats (både delvis repetion/fortsättning från ifjol samt nya 

teaman). Det var intensiva dagar med ett stort utbyte av kunskap, vänskap och kontakter. 

Feedbacken från deltagare är positiv och vi hoppas att åter kunna genomföra läger som detta då vi 

tror att det utbildar och skapar en bra plattform för utveckling hos både spelare och tränare i dem 

nordiska länderna. Bakom genomförandet av lägret stod även i år Annakarin Solén Westling – 

softbollinstruktör på Leksands Gymnasium NIU-utbildning tillsammans med Sanna Hermansson från 

Softbollutskottet och SBSLFs styrelse. 

 

NordicYouth Tournament  

Den 27-29 maj 2022 samlades över 150 softbollintresserade ungdomar, tränare och föräldrar i 

Leksand för den första upplagan av Nordic Youth Tournament. 109 softbollspelande barn/ungdomar 

hade 2 inbjudna huvudcoacher och 18 hjälptränare med sig under tre dagar då de varvade 

teknikträning med matchspelsträning. Spelarna var i åldrarna 9-19 år och uppdelade nästa jämt 

mellan könen. Nio danska och sex svenska klubbar fanns representerade. Leksands Baseboll och 

Softbollklubb stod som värd för arrangemanget och ser tillbaka på en helg fylld med softbollglädje 

och härlig atmosfär. 
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Övrig verksamhet Herrsoftboll 
Sweden Fastpitch League 
Sweden Fastpitch League kunde i år genomföras med en komplett serie. Serien blev något 

upphackad med två inledande omgångar i maj och en avslutning i september i Enköping. Matcherna 

har spelats i turneringsform, med vissa anpassade regler.  

Seriens klara suverän har varit Venezuela SC, som gått obesegrade genom hela serien. 

Deltagande lag var nöjda med att ha genomfört en första serie och laddar för en fortsatt positiv 

utveckling för svensk herrsoftboll. 

TEAM GAMES WIN LOOSE DRAW RS RA POINT 

Venezuela 9 9 0 0 99 38 18 

Enköping 9 4 5 0 74 66 8 

Göteborg 9 3 6 0 56 84 6 

Alby 9 2 7 0 50 91 4 

 

 

Sweden Indoor Fastpitch Championship 
Sweden Fastpitch League Indoor Championship spelades i Enköping helgen vecka 45. 

Deltagande lag var Alby, Enköping, Göteborg, Venezuela och RDSC. 

Ett välorganiserat arrangemang från hemmaklubben Enköping bjöd på mycket underhållande spel, 

med bra slag, ett antal homeruns och uppoffrande defensiva spel.  

Finalen blev en jämn och spännande historia, där arrangerande Enköping länge höll emot en stark 

offensiv från vilt svingande Venezuela, men tillslut kunde Venezuela dra ifrån och titulera sig 

Mästare, även inomhus, för andra året i rad. 

Masters 40+ 
Masters Cup för spelare 40 år och äldre, spelades i Barcelona vecka 43, 26-29/10. Det var tredje året 

turneringen spelades och tredje året vi deltog med ett lag från Sverige, i år förstärkt med två Syd 
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afrikanska- och en Spansk spelare. Resultatmässigt blev turneringen en besvikelse för det svenska 

laget, som fick åka hem med enbart förluster i bagaget. Men turneringen var i sig en succé och vi ser 

fram emot deltagande även 2023. 

 
 

 

Lacrosseutskottet 

Utskottsmedlemmar 
 

Ordförande 

Annika McCrea  
Ordforande@lacrosse.se 

Föreningsupport 

Lena Stålby  
ekonomi@acrosse.se 

Landslagsansvarig 

Jonas Olofsson 

competition@lacrosse.se 

Tävling, Serie, SM  
Sarah Björk 

Utveckling@lacrosse.se 
Junioransvarig och Internationella 
relationer 

Teckla Jackson 

Junior@lacrosse.se 

Strategi 
John Sagrelius  
org.development@lacrosse.se 

Marknadsföring 

Hannah Widell 
U21 Dam Landslag 

Susanne Fearnhead 

Manageru21@lacrosse.se 
Herrar Landslag 

Eva Johansson 

managerment@lacrosse.se 

U21 Herrar Landslag  
Tom Robson 

Manageru20men@lacrosse.se 
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Medlemsutveckling 
 

N/A  dvs. pga av Corona har inga spelarlicenser upptagits officiellt  senaste siffran är från 2019 

 

 Spelarlicenser 

Förening 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Carlstad lacrosse 33 22 13 10 14 6 

KFUM Linköping 34 36 35 34 37 33 

Lund 9 10 7 16 12 24 

Göteborg 7 6 20 17 10 14 

Nordia 13 25 16 22 22 22 

STIL 52 39 20 19 28 17 

Farsta Lacrosse 34 37 34 25 38 44 

Sundbyberg 49 36 33 36 40 60 

Uppsala Lions 24 8       

Piteå   16 2      

Stockholm   7        

 255 242 180 179 201 220 
 

Två stycken nya klubbar har startats under året.  

Den ena är Västerås Lacrosse - som startar med mest fokus på Box Lacrosse från början.  

Även Örebro Lacrosse, som ännu ej är medlemmar i förbundet. 
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Inre verksamheten  

Detta verksamhetsår har ännu en gång präglats av Corona-pandemin men även av Lacrosse-förbundets 

sammanslagning med Svenska Softboll- och Baseboll-förbundet som skedde under 2021. Det 

gemensamma namnet på det nya förbundet är Svenska Baseboll-, Softboll och Lacrosse-förbundet 

(SBSLF) och vi är därmed ett förbund som är medlem i Riksidrottsförbundet (RF). 

Lacrosse-styrelsen har genom sammanslagning bildat ett eget utskott inom det nya förbundet. Vi har 

under året hållit regelbundna utskottsmöten och har gjort mötesanteckningar som finns att tillgå för 

den intresserade. 

Eftersom vi nu är ett utskott och inte en styrelse har vi en friare organisationsform och har bjudit in 

fler människor till olika ansvarsområden och som då även deltar på utskottsmötena. 

Utveckling och ungdomsverksamhet 
I år var fokus på utveckling av U21-herrar och flera öppna träningsläger hölls under året. Fler läger 

hade hållits om det inte varit för Covid och regler gällande träning som upphörde i maj. Uttagning till 

landslaget gjordes i maj och följdes av ytterligare två träningsläger. 14 inhemska spelare och sex 

svensk- amerikanska spelare (boendes i USA) blev till slut uttagna till laget.  

Dam verksamheten hade också öppna träningsläger och ett antal utvecklingsspelare deltog. Fem 

ungdomar (under 19 år)  tog sig hela vägen in i landslagstruppen. 

Föreningsverksamheten 

Sedan den 1 januari 2022 är vi ett av tre utskott i SBSLF. 
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Nyckeltal och jämförelser 
Här presenterar vi ett antal nyckeltal och jämförelser mellan de senaste åren. Nyckeltalet vi mäter 

verksamheten i är våra licenser, där tillskillnad från de senaste 5 åren har en liten minskning. Antalet 

licensierade spelare minskade under säsongen 2022 med 57 spelare och det var totalt 1098 spelare 

licensierade. 

 Kvinnor  Män  

Antal licenser/utövare  2021 2022 2021 2022 

U12 48 28 237 170 

U15 50 44 122 123 

U18 59 60 133 117 

Senior 79 112 427 444 

Totalt 236 244 919 854 

Skillnad  +8  -65 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
17 

Nationella serieverksamheten 
Äntligen ett spelår som inte präglades av Covid-19! Vi kunde spela precis som vanligt även om det 

naturligtvis har satt sina spår på andra sätt, t ex i spelarrekrytering och ekonomi. 

Vi använde WBSC:s nya scoringverktyg ”MyBallClub” i alla serier och det fungerar bättre och bättre. 

Det finns lite funktionalitet som man kan sakna ibland, men på det hela taget är de flesta nöjda med 

MBC. 

Domartillsättningen gick bättre också, det har tillkommit nya domare och ersättningarna har 

justerats upp. 

Elitserien Baseboll 

Elitserien 2022 spelades i två pooler (Norra & Södra) med sju lag plus Akademin. Det är lika många 

lag som förra året, men Umeå drog sig frivilligt ur Elitserien medan Sölvesborg gjorde comeback. 

Fjolårets förkortade serie på 16 matcher kunde utökas till 24 matcher samt ett fullt slutspel med 

semifinaler och finaler i två helger. Av de 24 matcherna var åtta s.k. ”Interleague” matcher, dvs 

matcher mot lag i den andra poolen. Akademin spelade dock endast mot lag i den norra poolen. 

Rättvik och Sundbyberg vann sina resp. pooltabeller och fjolårsmästarna Leksand kom tvåa i norra 

serien vilket Stockholm gjorde i den södra. Karlskoga missade knappt slutspelet tillsammans med 

Sundsvall och Sölvesborg.  

 

Semifinalerna skulle alltså spelas mellan hemmalaget Rättvik och gästerna Stockholm, och mellan 

hemmalaget Sundbyberg som gästades av Leksand. Rättvik vann den ena semifinalen i två raka 

matcher med siffrorna 15-5 och 10-1. Den andra semifinalen blev lite mer spännande och 

problemfylld. Leksand vann lördagens första semifinal med 9-1 och Sundbyberg den andra med 

knappa 6-5, vilket gjorde att en tredje match skulle spelas på söndagen. Men vädret var inte med oss 

denna söndag som präglades av mycket regn. Matchen hann spelas i drygt sex innings innan den 

slutligen bröts i toppen av sjunde inningen med Leksand i ledning med 9-3. 

Här uppstod problem då Sundbyberg förstås ville spela klart matchen, men våra regler säger att om 

matchen passerat fem innings och brutits pga regn och matchen inte kan spelas färdigt samma dag, 

så blir det ett s.k. ”regulation game”, dvs resultatet efter sex inning färdigspelade blir slutresultat. 

Leksand till final mot Rättvik således. Ett Daladerby precis som förra året. 

 

Första finalmatchen av max fem spelades i Leksand och vanns av Rättvik med 3-0 efter dominant 

pitching av Benjamin Johnson som slog fyra av Rättviks åtta hits och dessutom slog in två av de tre 

poängen. 

I andra finalmatchen blev resultatet 4-1 till Rättvik och vinnande pitcher blev Joe Wittig som släppte 

fyra hits. Daniel Johnson slog Rättviks två RBI och det var således jämnt i offensiven men Leksand 

hade tre errors som blev utslagsgivande. 

Finalen fortsatte helgen efter på Rättviks hemmaplan med tredje finalmatchen, och där vann 

återigen Rättvik som därmed blev svenska mästare för tredje gången. Tredje finalmatchen som 

slutade 11-5 var inte lika jämn som de två första men även denna gång stod Joe Wittig som vinnande 

pitcher. Bra slagning av Oskar Jerfsten (3H 3RBI) och Sam Börjes (3H 2RBI) bidrog till segern. 

Till finalseriens MVP utsågs Benjamin Johnson som inte bara pitchade starkt utan även stod för flera 

hits.  

Eftersom Elitserien bara består av sju lag så behöver inget lag kvala nedåt detta år.  
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Säsongens MVP utsågs av TK och domarna och det blev Michael Mueller i Karlskoga som pitchade till 

en ERA på 0,71 och som varit en flitig och populär ungdomsledare för klubben. 

Säsongens bäste slagman blev David LeBlanc från Stockholm som hade en BA på .527. 

Säsongens bäste pitcher blev Michael Mueller, se ovan. 

Regionserien Baseboll 

Regionserien var 2022 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 spelade inte lika 

många matcher, det varierade från tio till sexton matcher. Serien vanns till slut av Los Nicas som bara 

hade en förlust och femton vinster. Gefle kom på andra plats i tabellen och Göteborg på tredje. 

Dessa tre lag kom till spel i Regionslutspelet som arrangerades av Gefle 10:e september i strålande 

höstväder. 

Slutspelet hade inget förkval detta år utan seriens trea Göteborg mötte hemmalaget Gefle i en 

semifinal som till slut vanns av Göteborg med 15-13 efter en holmgång där lagen kom igen från 

underlägen i nästan varje inning. Vinsten betydde att Göteborg tog den ena finalplatsen mot Los 

Nicas som var direktkvalificerade till finalen för att det inte fanns något fjärde lag. 

Finalen vanns av Los Nicas som nu vunnit Regionslutspelet fem gånger varav de fyra sista åren i följd. 

Vinnande pitcher blev Victor Correja, och många slog hits i Los Nicas, men flest RBI (4) hade Leonel 

Meija. 

Los Nicas har i dagsläget inget juniorlag och kan därför enligt reglerna inte gå upp i Elitserien. 

Juniorserien Baseboll 

Juniorserien 2022 hade precis som 2021 nio lag, men där Göteborg var nya som juniorlag och Malmö 

drog sig ur. 

Juniorserien kunde utöka antal matcher till 16 st trots att det var ett år med EM-kval i juli. Serien var 

som vanligt indelat i två pooler (Norra & Södra) dock spelades inga Interleaguematcher. 

Rättvik tog hem den norra poolen med 13-2-1 i matcher före Leksand och Skellefteå och sedan 

Sundsvall. 

Det innebar att Rättvik och Leksand var klara för Junior-SM. 

I den något jämnare södra poolen vann Karlskoga före Stockholm och Sundbyberg på samma poäng, 

men där Stockholm gjorde Karlskoga sällskap till Junior-SM tack vare seger i inbördes möten. 

Fjolårsmästarna Sundbyberg hamnade därmed utanför slutspelet tillsammans med Sölvesborg och 

Göteborg. 

 

Junior-SM avgjordes på Örvallen i Sundbyberg som vanligt och de två semifinalerna stod alltså mellan 

Rättvik och Stockholm samt Leksand och Karlskoga. 

Stockholm lyckades inte som förra året vinna mot Rättvik i sin semifinal, utan Rättvik tog hem ena 

finalplatsen tack vare seger med 6-2. Sam Börjes pitchade bra och sju hits varav tre av Olle Jerfsten 

bidrog till segern. 

I den andra semin tog Karlskoga en bekväm seger mot Leksand med 15-0. Alexander Broddesson 

släppte bara en hit under matchen och slagningen bidrog hela laget till. 

Bronsmatchen mellan Stockholm och Leksand blev en betydligt jämnare historia där till slut 

Stockholm kunde vinna med 11-7. Avgörande var nog att Stockholm tog fler poäng på de avgörande 
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slagen. Vinnande pitchern Tobias Glimmerud hade t ex hela fem RBI. 

 

Den bästa matchen för dagen blev dock som sig bör finalen mellan Karlskoga och Rättvik. 

Lagen möttes i förra årets bronsmatch som vanns av Karlskoga så Rättvik hade revansch att utkräva. 

Karlskoga tog ledningen direkt i första inningen på en fielders choice efter att ha fyllt baserna via två 

walks och en error. Rättvik kvitterade i botten tre på ett double play då de också hade fyllt baserna 

dessförinnan. 

Karlskoga tog ledningen igen i toppen fem efter att Jakob Lindqvist lyckats ta poäng från 1b på en 

singel av Edwin Bergius. Och Rättvik kvitterade återigen i botten sju på en walk när de hade laddade 

baser, annars hade Karlskoga vunnit. Men nu blev det extra innings med utplacerade löpare på 1b 

och 2b. 

Här lyckades Rättvik ta den vinnande poängen i den nionde inningen efter en HP och en walk.  

Till finalens MVP valdes Alex Börjes i Rättvik som blev vinnande pitcher efter fem innings i relief. 

Till Årets Junior utsågs Victor Wahlberg i Sundbyberg. 

Softbollserien Division 1, Dam 

Softbollserien bestod detta år av sju lag, vilket gjorde att vi gick tillbaka till en tabell istf två pooler 

som vi hade 2021. Skellefteå var inte med i år, annars samma lag. 

Serien vanns av fjolårsmästarna Falun före Enköping, Söder och Skövde. Alla lag spelade 12 matcher, 

vilket är samma antal matcher som i fjol, men fjolårets säsong var förkortad av Corona. Det var dock 

ett medvetet val för att ge utrymme till den nya Juniorserien och till ett större slutspel med 

kvartsfinaler innan semifinalerna och en bronsmatch. 

 

Kvartsfinalerna utspelades mellan: 

Leksand – Skövde  8 – 10, 21 – 7, 14 - 3 

Söder – Sundsvall  17 – 2, 16 - 1 

Enköping – Örebro  0 – 1, 16 – 3, 5 - 2 

Falun var direktkvalificerade till semifinalerna i egenskap av serievinnare. 

 

Semifinalen mellan Falun och Leksand vanns av Falun i två matcher med 15-0 och 10-4 vilket 

placerade Falun i den kommande finalen.  

Den andra semifinalen mellan Söder och Enköping behövde spelas på ”fel” hemmaplan (Enköping) 

efter regn hade försvårat tidsschemat och gjort att den sista kvartsfinalmatchen mellan Örebro och 

Enköping behövde spelas samma dag som semifinalen. Söder vann den första pitcherduellen med 2-1 

och den andra matchen med 12-11 i en slugfest. 

Söder till final mot Falun således. Men även Leksand och Enköping fick bege sig till Falun för att innan 

finalerna utkämpa en bronsmatch. Denna vanns av Enköping med 15-1. 

Första finalmatchen vanns av Falun med 13-8, mycket tack vare Karin Hjelms pitching och fin slagning 

av ”middle of the lineup”. Den andra finalmatchen gick i samma tecken och vanns av Falun med 8-3 

efter ännu en fin pitcherinsats av Karin Hjelm, och främsta slagkvinna för dagen, Lina Busk (bl a 7 

RBI). 

Falun vinner alltså sitt andra guld det andra året de är med och spelar. 

Karin Hjelm blev precis som förra året utnämnd till finalseriens MVP. 
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Silver till Söder och bronset till Enköping. 

 

Säsongens MVP utsågs av TK, domarna och SU och det blev Karin Hjelm från Falun Ravens. 

Till bäste offensiva spelare under säsongen utsågs Malin Ellström, också från Falun. 

Bäste pitcher under säsongen blev Samantha Pochop i Örebro. 

Sofia Eriksson utsågs till Årets Junior 2022. 

Softbollserien Division 2, Dam 

Division 2 delas in i norra och södra regionerna och matcherna spelas som sammandragshelger. Med 

en förkortad serie och ett par bortregnade matchtillfällen så blev det tyvärr lite färre matcher 

spelade än planerat. 

I division 2 norra spelade Skellefteå, Sundsvall, Leksand och Falun. Ett sammandrag spelades i 

Sundsvall och ett i Leksand. 

I division 2 södra spelades ett sammandrag i Karlskoga där Karlskoga med ett nytt softbollag, Örebro, 

Skövde, Söder och Enköping deltog. 

Juniorserien Softboll, Dam 

Nytt för året var att en form av Juniorserie skulle startas. Det avsattes tid för dessa matcher vilket 
gjorde den ordinarie Division 1 fick lite färre matcher. 
Serien spelades i form av två sammandragshelger, den första i maj i Sundsvall och den andra i Örebro 
i augusti. En tredje omgång spelades innan JSM-finalen den 24-25 september på Skarpnäck, 
arrangören Söders hemmaplan. Detta gav sex matcher i serien. 
Fyra klubbar kunde deltaga i serien, Söder, Leksand, Sundsvall och Örebro. Även Enköping deltog i ett 
par matcher utom tävlan. 
Efter de tre spelomgångarna ledde Söder tabellen med fyra vinster före Örebro och Sundsvall på tre 
segrar vardera, och Leksand med två vinster. Mycket jämnt alltså. 
I finalen möttes Söder och Örebro, detta för att Örebro via skiljeräkning gentemot Sundsvall utsetts 

till Söders finalmotståndare. 

Finalmatchen var mycket spännande och välspelad och var helt jämn (6-6) efter toppen av den femte 

inningen, men i botten av inningen lossnade Söders slagning rejält och 11 inslagna runs gjorde att 

matchen avbröts pga mercy rule. 

Söder vinner guld för andra året i rad i JSM över silvermedaljörerna Örebro, denna gång med 

siffrorna 17-6. 

Bronset kneps av Sundsvall. 

Sofia Eriksson i Söder utsågs till Finalens MVP. 

Lacrosse 

SLL blev försenat pga. Covid. SM spelades i September på Kärrtorp med tyvärr dålig uppslutning pga. 

av flertalet landslagssatsningar under sommaren. 

Sundbyberg Lacrosse herrar och Farstas Lacrosse damer vann SM och det var även dom två lagen 

som skickade sina spelare till Ken Galluccio Cup som hölls i Barcelona i September. Detta då båda 

klubblagen vann SM 2020. 
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Turneringen Filthy Birds arrangerades som vanligt sista helgen i september i Lund med lag från 

Tyskland, Norge, Danmark och Sverige. 
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Elitverksamheten 

Seniorlandslaget BASEBOLL 

Verksamhet 

För seniorlandslaget var det ett år utan någon EM turnering och hade endast tre samlingar detta 

verksamhetsår 

Den första aktiviteten var åretsupplaga av Finnkampen den 1 oktober på Skarpnäck. Finnkampen var 

den första samlingen laget hade inför kommande EM, september 2023. 

Den andra samlingen var ett matchläger på Teneriffa i november, det blev att mycket lyckat läger där 

vi spelare mot Tjeckien och Teneriffe Marlins. Vi ser en stor vinst med att spela fler landskamper och 

spela mer utspritt över året. En stor nyhet var att Antoine Duplantis anslöt till landslagstruppen på 

Teneriffa. Duplantis är en spelare med erfarenhet från amerikanska proffsligan Major League 

Baseball (MLB). 

Tredje samlingen var vår Battery Camp (för pitchers och cathcers) i Leksand där vi samlade alla 

aktuella pitchers och catchers från U18 och uppåt. Campen innehåll teknikträning, fysträning samt 

Yoga pass som planerades av vår pitcher coach Kurt Ramsay som även blivit uttagen att åka till 

European Development Tournament (EDT) tillsamman med tre unga lovande spelare. 

.  

Ledare 

Förbundskapten under 2022 har varit Rickard Reimer. Assisterande coacher har varit Tony Klarberg, 

Petter Croneld (även GM) Kurt Ramsey (Pitcher coach) och Emily Daigle har varit med som massör 

och hjälpt till med både skador och förebyggande av skador. 

  

 Juniorlandslaget BASEBOLL 

Verksamhet 

Under 2022 har juniorlandslaget genomfört uttagningsläger, träningsläger och ett junior EM-kval på 

hemmaplan. Uttagningsläger i Skövde 23-24 april med hjälp av Skövde Baseboll Softboll Klubb och 

Skövde kommun. Vi vill passa på att tacka Skövde Baseboll Softboll Klubb och Skövde kommun för 

hjälp med arrangemanget och en fantastisk service både före och under lägret.  

Ledare 

Förbundskapten under 2022 har varit Tony Klarberg. Assisterande coacher har varit Roderick 

Hopkins, Elvis Hammarstedt och Jakob Syren, Karin Reichel har varit med som massör och hjälpt till 

med både skador och förebyggande av skador.  

Träningsläger 

Efter uttagningslägret i Skövde plockades det ut en 24-mannatrupp som kallades till träningsläger i 

Leksand 14-16 juni. Ett väldigt lyckat läger där både spelare och ledare gjorde väldigt bra ifrån sig och 
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skapade bra förberedelse för JEM-kvalet. Vi vill passa på att tacka Leksand Baseboll Softboll Klubb, 

Leksands kommun och Excel-skolan. Excel-skolans kock Johan Hallin såg till att vi fick lunch och 

middag under lägret och Leksands kommun och klubben upplät och skötte träningsanläggningarna.  

 

 

Junior-EM kval 4-9 juli 2022 i Sundbyberg 

När JEM-kvalet ställdes in 2021 blev det framflyttat till 2022. Det innebar att både ett JEM-kval och 

ett JEM skulle spelas under 2022. Målsättningen för juniorlandslaget var att vinna kvalet i 

Sundbyberg för att sedan spela JEM i augusti. Trots en fantastiskt väl genomförd turnering kunde inte 

laget vinna den avslutande finalen mot Storbritannien. Men trots den avslutande förlusten hade 

laget visat upp väldigt bra spel, alltifrån pitching och slagning till defensiv under de tidigare 

matcherna i veckan. Sverige visade upp en bra gemenskap, kämpaglöd och bra spel inför släkt och 

vänner på ett välbesökt kval under veckan. Det är något Sverige kan bygga vidare på i framtida 

turneringar. Det gav mersmak. Det var en vecka full av erfarenheter som blir viktiga inför framtida 

satsningar. Totalt sett ett fantastiskt arrangemang där vi vill passa på att tacka Sundbybergs kommun 

likväl som Sundbyberg Baseboll Softboll Klubb för en fantastisk vecka. 

De spelare som spelade JEM-kvalet 2022 var: 

JEM-kval 9 – 14 juli 2022: 

• Alex Börjes, Rättvik 

• Daniel Conceicao Boox, Karlskoga 

• Elias Nordsell, Gefle 

• Elion Maksuti, Sölvesborg 

• Emil Fagerlund, Sundbyberg 

• Gustav Öijen, Karlskoga 

• Jakob Lindkvist, Karlskoga 

• James DellAmico, Loyolla HS, USA 

• Jeremiah Kero, Sundbyberg 

• Jesper Erkers, Leksand 

• Linus Ritzén, Sölvesborg 

• Linus Wettemark, Malmö 

• Lowe Jellnor, Sundbyberg 

• Oliver Markström, Skellefteå 

• Olle Jerfsten, Sundsvall 

• Oscar Westerlund, Karlskoga 

• Teo Berg, Malmö 

• Thomas Ekwall, Enköping 

• Victor Wahlberg, Sundbyberg 

• William Sjögren, Sundbyberg 
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Softboll: Landslaget Damer 
 

I början av januari 2022 var det fortfarande osäkert om pandemin skulle fortsätta att ha negativ 

effekt på vår softbollverksamhet. Pandemin gjorde att dom två första aktiviteterna ställdes in men 

sen rullade årets planering på som det skulle. I år har vi sett att damsoftbollen har kommit till nästa 

steg i sin röda tråd då verksamheten har haft många återkommande namn i landslagströjor. Vilket 

leder till att många vet vad som förväntas av dom. Sverige kom iväg med ett U22 landslag till EM i 

Tjeckien där vi fick se att svenska tjejerna kan tävla på hög nivå med en del stora nationer.   

 Tillbakablick och sammanfattning av 2022  

Vi har fortsatt vår satsning på att bygga elitverksamheten från dom unga åldrarna för att ha mer 

bredd åren framöver. Detta ledde till att Sverige åkte på U22 EM men avstod än en gång att delta på 

Dam EM. En text från ledarstaben skickades ut till alla Sveriges klubbcoacher där en förklaring till 

beslutet att inte delta på Dam EM fanns och om någon hade några invändningar till varför Sverige 

borde ställa upp på EM. Om man hade några invändningar blev man hänvisad till att kontakta 

förbundskaptenen. Ingen ställde sig emot beslutet vilket gjorde det tydligt för ledarstaben att det var 

rätt beslut som hade tagits. Detta betydde att U22 EM i Kunovice, Tjeckien var det Sverige tog sikte 

mot.   

 Inför året fick tjejer/kvinnor skicka in en intresseanmälan för att ta en plats i landslaget. Det hölls 

även ett fysläger i november 2021 för dom som var intresserade av att ta en plats under 2022. Då 

landslaget har uppsatta fysiska mål så har tjejerna chans att utföra testerna tillsammans med 

ledarstab på Bosöns landslagsanläggning varje år. Spelarna som inte kunde delta på detta läger fick 

skicka in sina fystest resultat på egen hand.   

 Under 2022 hade Sverige en U22 trupp och en så kallad utvecklingstrupp. Utvecklingstruppen bestod 

av U18, U22 och seniorspelare. Tanken med denna trupp var att försöka få dom yngre spelarna att 

höja sin spelförståelse och trygghet på planen snabbare genom att få spela med dom mest 

rutinerade spelarna. Detta visade sig ha god effekt och var ett uppskattat upplägg av många. Vi hade 
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även U22 spelare i utvecklingstruppen som ledarstab inte tyckte var redo för en plats i EM-truppen 

än men som senare visade sig kunna ta en plats.  

 Tanken var att U22-truppen skulle åka på en inomhusturnering i Amsterdam, Nederländerna i 

januari. Turneringen blev dock inställd på grund av pandemin vilket ledde till att året istället började 

med digital informationsträff.   

 Vi var ganska oroliga för att året skulle se ut som 2021, där allt blev inställt eftersom. Att ställa in och 

planera om tog på krafterna under 2021 så oron till att det skulle ske även 2022 var stor. Men Covid-

19 gav till sist med sig och vi kunde ha vårat första softbolläger på Bosön (Vinnarhallen) i slutet av 

februari. För att vara på säkra sidan under våren så planerade vi in en-dagarsläger. Då var 

smittorisken lägre och förhoppningarna att lägrena skulle bli av var större. Vi hade sen då även ett till 

en-dagarsläger på Bosön i början av april.   

 I maj hade Covid-19 lugnat ner sig och landslaget hade sitt första två-dagarsläger på Skarpnäck IP. 

Och i juni utfördes Baltic Open, även de på Skarpnäck IP.   

 Alla dessa aktiviteter har båda trupperna gjort tillsammans, men där dom har blivit uppdelade på 

plats. På detta sätt har vi kunnat hjälpas åt med trupperna men tjejerna har även kunnat umgås med 

varandra även om dom spelar i olika trupper. Detta har vi sett som någonting positivt då spelarna i 

framtiden kanske kommer spela i samma trupp.   

 Efter Baltic Open var det dags för U22 truppen att vara redo att åka iväg på EM. Truppen hade en 

digital-träff med Karin Hjelm från utvecklingstruppen som hade lite råd och tips på vad man kan 

tänka på när man är iväg på mästerskap. Eftersom inte alla tjejer hade varit iväg på mästerskap 

tidigare så var tanken att försöka få bort en del nerver som kan dyka upp och att tjejerna kände sig 

väl förberedda på att åka iväg.           

 U22 truppen åkte sen till EM. EM spelades i en liten stad som heter Kunovice. Det var 2-3 timmars 

bilresa från flygplatsen, men med fem hyrbilar tog sig truppen till sitt hotell. Hotellet var ca 15 

minuter från spelplanen, men eftersom det var så många anmälda länder till mästerskapet behövde 

arrangören utöka till fler spelplaner och fick låna planer av grannstaden. Detta ledde till att vissa 

matcher var det över en timmes bilresa till. Som tur var spelade Sverige bara en av sina matcher på 

den andra planen medan andra länder fick spela upp till 4 matcher där.     

 Allt flöt på som planerat under EM-resan men än en gång visar inte resultattavlan hur mycket dom 

svenska tjejerna faktiskt har utvecklats. Grupperna för mästerskapet hade lottats ut och Sverige 

skulle hamna i en grupp med stora softbollnationer. Sen bröt kriget ut i Ukraina och det bestämdes 

att Ryssland inte skulle få delta och grupperna lottades då om. Efter omlottningen hamnade Sverige i 

grupp A med Italien, Ukraina, Kroatien och Slovakien.   

 Resultat från grupp A:   

Sverige - Slovakien   16-3 (W)  

Italien - Sverige   16-0 (L)  

Sverige - Kroatien   19-1 (W)  
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Ukraina - Sverige   10-3 (L)  

 Sverige hamnade trea i gruppen efter att ha förlorat mot Ukraina. Vilket betydde att Sverige inte 

skulle uppnå sitt mål med att ta en topp 8 placering. Ukraina var den nation vi visste med oss från 

början att vi skulle behöva vinna mot för att ta andraplatsen i gruppen. Det var dock ingen snack om 

saken i den matchen. Ukraina levererade och visste vad som stod på spel och tillät aldrig Sverige att 

komma in i matchen och vann den matchen ganska enkelt. Detta ledde till att Sverige kom till ett nytt 

gruppspel om plats 9 till 17:e plats. Grupp G bestod av Sverige, Kroatien, Belgien, Polen och 

Storbritannien. Eftersom grupp A hade ett land mer än resterande grupper betydde det att Sverige 

kom in med en vinst och Kroatien kom in med en förlust när grupp G skulle spelas.  

 Resultat från grupp G:   

Polen - Sverige   10-9 (L)  

Belgien - Sverige   16-4 (L)   

Sverige - Storbritannien 2-12 (L)  

Förlusten mot Polen var väldigt tung för tjejerna. Men båda nationerna spelade bra softboll och det 

var en väldigt spännande match att titta på. Tillsist drog dock Polen det längre stråt och vann 

matchen i en tie break. Efter att grupp G hade spelats klart var det en placeringsmatch om 15-16:e 

plats och den spelades mot Ungern. Sverige vann den utan problem med 12-4 och slutade därmed på 

15:e plats (3 W och 5 L).   

 1a oktober kom sen Finland till Stockholm på Finnkamp. Det var första året för Sverige och Finland 

att arrangera ett evenemang inom softbollen. Sverige ställde upp med sina yngsta landslagsspelare 

med hjälp av två av dom mest rutinerade. Det var starten till förberedelsen för U18 EM 2023. Sverige 

vann båda matcherna mot Finland.   

 19:e november hölls det årliga fysläger som i år var ett öppet läger för alla softbollspelare som var 

intresserade. Det var också det första lägret för att visa sitt intresse för landslagspel 2023. Det här 

året var fyslägret bara en dag, istället för två som det har varit tidigare år. Lägret blev väldigt lyckat 

då resultaten på fystesterna har ökat markant från tidigare år för många av tjejerna. Vi har tyvärr 

ingen statistik att redovisa för detta men tanken är att det ska sammanställas åren framöver.   

 20:e november hölls för första gången en planeringsdag för denna ledarstab. Där diskuterades 

framtidsupplägg, målsättningar, elitutvecklingsplan, spelstrategier osv. Det märktes att vi måste 

fortsätta med såna träffar för att komma vidare i utvecklingen för svensk softboll.   

 Under året har även ledarstab varit ute vid softbollplanerna för att scouta spelare, årlig fysträning 

har delats ut, en instagram för fysträningsövningarna har uppdaterats, välmående enkäter har 

skickats ut till spelare för att se hur spelarna mår både fysiskt och psykiskt och i början av året har 

spelarna även fått fylla i hälsodeklarationer. Under året har alla spelare haft en kontaktperson i 

ledarstaben för att kunna känna ännu mer trygghet i att ha någon att vända sig till om dom skulle 

behöva prata med någon. Detta har uppskattats av många spelare och tanken är att fortsätta med 

detta upplägg framöver för att kunna fånga upp en spelare som behöver mer stöttning.   

 Genomförda aktiviteter under 2022  
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 Januari - Digitalt  

Uppstartsmöte med uttagen trupp samt hela ledarstaben  

 Februari – Bosön    

 April – Bosön    

 Maj – Skarpnäck   

 Juni – Baltic Open Skarpnäck  

Sverige U22, Sverige utveckling, Norge, Danmark junior och Danmark U16 herr  

 Juni/juli – U22 EM Kunovice, Tjeckien    

Placering: 15  

Antal deltagare: 17  

Antal ledare: 6  

Oktober – Finnkampen Skarpnäck  

Två matcher mot Finland  

 

 November – Fysläger Bosön   

Årliga fyslägret där vi utför alla våra fysiska tester inom rörlighet, styrka, snabbhet och uthållighet. I 

år var det 33 spelare som visade intresse för landslaget år 2023. 20 spelare var på plats på Bosön och 

13 fick göra testerna på hemmaplan.  

  November – Planeringsdag Bosön  

Planeringsdag för ledarstab  
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 Följande aktiviteter i verksamhetsplan utfördes inte:  

Inomhus U22 turnering i Amsterdam   

 Landslagstruppen för 2022:   

Spelare      

     

Alice Heiman  Söder  U22     

Alice Söderström  Skövde Utveckling   

    

Anna Erlandsson  Örebro Utveckling    

Elin Eklund   Skövde U22     

Emelie Eriksson  Söder                U22    

Emilia Thornemo  Leksand U22   

      

Frida Esters   Leksand U22      

Hilma Jerfsten Sundsvall                           Utveckling  

Isabella Kanesved  Örebro Utveckling/U22  

Kaisa Ervasti                           Sundsvall  Utveckling  

Lara Titmuss  Söder U22  

Linnea Sandahl  Leksand U22  

Maja Lindstein  Sundsvall  U22/utveckling  

Matilda Andersson Örebro U22  

Paris Brienesse Enköping  U22  

Sofia Eriksson                             Söder                U22  

Vilja Landin   Söder  U22  

Fanny Karlsson Leksand Utveckling/U22  

Karin Hjelm   Falun  Utveckling   

Maria Daniels                            Falun  Utveckling   

Wilma Söderberg  Sundsvall  Utveckling  

Signe Lindholm Söder Utveckling   
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Lina Lindholm                         Söder  Utveckling  

Ellen Anemyr                          Söder U22  

Saga Englund                         Leksand U22  

Ebba Ervasti                          Sundsvall  Utveckling  

  

 Ledarstaben  

Jonna Källström, Förbundskapten  

Lisa Claesson, Lagledare  

Lina Larsson, Assisterande tränare U22  

Paulina Landin, Pitching och assisterande tränare  

Magnus Pilegård, fys och assisterande tränare  

Ylva Bröms Assisterande tränare utvecklingstrupp  

Lina Busk, Assisterande tränare utvecklingstrupp   

  

För framtiden   

År 2023 kommer vara påbörjan att separera trupperna lite mer än tidigare då det kommer bli en U18 

trupp och en senior/dam trupp. Det kommer dock vara läger gemensamt fortfarande.   

 Vi kommer även planera för att jobba mer med pitchers och catchers ute i landet. Upplägget för det 

är inte helt klart än, men det kommer förmodligen vara några träffar för endast pitchers och 

catchers.   

 Vi har förmodligen hittat en naprapat som vi hoppas kommer stanna med oss en längre tid, då 

denna position har varit svår att fylla hos oss tidigare år. Vi har även hittat en till lagledare så vi har 

en lagledare för varje trupp. Lina Busk kommer till 2023 kliva av sin ledarpost och kliva in som spelare 

i landslaget igen.    

 Grundtanken är att fortsätta jobba så som vi har gjort tidigare för att kunna bygga på det vi redan 

har utvecklat. Det är viktigt att vi fortsätter på samma spår så fler och fler runt omkring vet vad som 

kan förväntas framöver. Men genom att ha årliga planeringsdagar för våra ledare och tränare 

kommer vi även kunna utveckla vår målsättningar (fysiska, psykiska och softbollmål).   

 Någonting som är viktigt att nämna är att vi har spelare som har börjat nå vårt pitching-

hastighetsmål på 55mph. Än så länge har vi två spelare som är över hastigheten och 2-3 stycken som 

är precis under 55mph. Och genom att fortsätta utveckla och satsa på pitchingen kommer vi 

förhoppningsvis ha flera tjejer under 2023 som kommer över 55mph. Vi har även kommit fram till att 
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vi även kommer att behöva göra en stor satsningen på våra catchers för att klara av att catcha våra 

framgångsrika pitchers.   

  

 

 
  

 

Softboll: Seniorlandslaget Herrar 
2022 blev ett år när äntligen verksamheten kunde gå rulla på utan hämningar av Covid-19 

restriktioner. Mot slutet av 2021 utformades en plan på samarbete mellan Sverige och 

Storbritannien, med målsättningen att förbereda respektive landslag för EM 2023 i Danmark. Detta 

fick arbetsnamnet Great Britain Series och var tillsammans med årliga Baltic Open årets höjdpunkter. 

Januari till Mars 
Digitala möten och videoanalyser. 

April Träningsläger inomhus, Södertälje 
Avrostning och genomgång av aktiviteter för året. 

Lördag 
Fitness drills softball 
Groundball drills 
Memory and communication drills 
Play book 
 
Söndag 
Pitching & Catching 
Hitting drills 
Mental game 
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April Träningsläger Göteborg 
I Göteborg genomfördes på lördagen en serie övningar inomhus, för att gå igenom utveckling på 

individnivå och planera för matchserie utomhus. 

På söndagen spelades tre internmatcher, med stöd ifrån Göteborg, för att förbereda för nästa 

månads resa till London.  

Maj Great Britain vs Sweden Series 
Matcherna spelades på den fantastiska anläggningen Farnham Park, strax väster om London. 

 

Eventet som var första internationella utbytet på Farnham Park sen 2018 var sanktionerat av WBSC 

och bjöd på fem matcher för svenska landslaget. 

Första matchen spelades mot ett Invitational team från brittiska fastpitch ligan, där Sverige kunde 

vinna stabilt med 12-6. Därefter blev motståndet tuffare och det svenska spelet haltade något. En 

tight match mot GB U23 på lördag eftermiddagen slutade 15-16 i brittisk favör och lördagskvällens 

main event mot Brittiska herrlandslaget började som en jämn historia där lagen höll ihop länge vid 2-

2. När GB väl vaknade till och började hitta pitchningen från Kalle Hjelm, rann matchen ur händerna 

och slutresultatet skrevs till 11-2 

På söndagen blev första matchen väldigt lik matchen på kvällen tidigare och även denna slutade med 

vinst för GB 11-2. Sverige kunde putsa siffrorna något i den sista matchen men även den slutade i 

förlust med 2-9. 

Både den svenska förbundskapenten Izzy Nukunuku och hans brittiska motsvarighet Colin Barret var 

nöjda med de genomförda landskamperna och hur det bidrar till utvecklingen av herrsoftboll i våra 

respektive länder. 

Truppen enligt följande:  

Pitchers 
1 Kalle Hjeljm, Enköping 
2 Jonny Edgren, Göteborg  
3 Ramon Illa Argudin, Alby 
Catchers 
4 Alex Artz, Enköping 
5 Toofan Khazal, Göteborg  
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Infielders 
6 Niklas Af Forselles, Göteborg 
7 Micheal Noreen, Göteborg 
8 Rasmus Mossvik, Enköping 
9 Erik Thorsen, Enköping 
Outfielders 
10 Zoltan Toft, Enköping 
11 Gillan Andre, Göteborg 
12 Daniel Andre, Göteborg 
13 Alejandro Reyes, Alby 
Playing management  
Fredrik Ekberg  
Kevin Stockford 
Non playing management 
Manager Lewis Hamilton  
Head coach Izzy Nukunuku 
 

 

Juni Baltic Open Alby 
Årets Baltic Open arrangerades I Stockholm av Alby och Venezuela SC. Deltagande lag förutom 

arrangörerna var Herrlandslaget och Danmark U19. För första gången genomfördes prov med att 

scora matcherna i My Ballclub och trots ett par tekniska problem föll det väl ut. 

Bra väder och ett proffsigt arrangemang gjorde att det bjöds på flera välspelade och underhållande 

softbollmatcher. Dk U19 och Venezuela vad de lag som hade bäst formtopp och kunde mötas i 

finalen på söndagen. Venezuela gick ut hårt från start och tvingade Danmark till pitcherbyte redan i 

första inningen. Med ledning 6-0 kändes matchen klar, men Danmark lyckade bromsa Venezuelas 

offensiv och sakta tugga sig tillbaka i matchen. Venezuela håller dock undan och vinner Baltic Open 

herrar med 7-6. 
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Juli Träningsläger Göteborg 
Lägret i Göteborg hade fokus på pitching och hitting plans med individuella analyser av spelarnas 

sving, samt ett antal team-building övningar. 

Augusti Träningsläger Alby 
I mitten av augusti 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 andra som en Intra Squad Game.  

Dag 2 innehöll pitcherträning och spelsituationer. Genomgång av individuell träning inför 

vintersäsongen. 

November Digitalt möte  
Uppstartsmöte med genomgång av lagets mål och personliga mål. 

December Digitalt möte 
Genomgång av matcher från Softboll VM i Nya Zeeland and plans from November 

 

Landslagsverksamhet Lacrosse  

Box Lacrosse: Kurt Cinney och Jani Lokka var ansvariga och Jonas Olofsson tog roll som manager i 

sista minuten.. EM 2022 hölls i Tyskland. 

Seniorlandslaget herr i Field Lacrosse deltog i kvalificeringsturneringen för VM 2023 som hölls i Polen 

i April 2022. Sverige blev kvalificerade (ingen officiell ranking då). 

Damlandslaget deltog i VM i Juli 2022 i Towson, Maryland dit laget kvalade genom EM 2019. Sverige 

kom på en 22 plats av 30 lag vilket är bra. 

Juniorlandslaget U21 herr  deltog i VM i Augusti, i Limerick, Irland. Dom tog sig till en 15 plats vilket 

var bronsmedalj i Platinum championship. 
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NIU-VERKSAMHET 
Under verksamhetsåret har det varit två aktiva NIU-utbildningar, Leksands Gymnasium och 

Stockholms Idrottsgymnasium. 

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

poäng. 

NIU Leksands gymnasium/Akademin 

Verksamhet 
Nationell Idrottsutbildning, NIU, i baseboll och softboll, kallat Akademin, inledde höstterminen 2022 

det sjuttonde (17!) läsåret sedan starten 2006 och kunde vårterminen 2022 utexaminera fler elever 

så att det totalt blev över 100st! Närmare bestämt 104st elever har blivit utexaminerade från 

Leksands gymnasium sedan starten 2006.  

Instruktörer 
På Akademin har under 2022 tre instruktörer varit anställda, Tony Klarberg, Annakarin Solén-

Westling och Elvis Hammarstedt. Tony har en tjänst på 100%, Annakarins tjänst är 50%. Elvis har 

under året varit timanställd/deltidsanställd. Sedan 1 augusti 2016 är Tony och Annakarin anställda av 

Leksands kommun från att tidigare varit anställda av SBSF.  

Under höstterminen har Akademin anlitat en av lärarna på Leksands gymnasium, Karin Reichel 

(lärare på BF-programmet ) som extra hjälp till/för bland annat för rehab och skadehantering samt 

skadeförebyggande arbete. Akademin anlitar kontinuerligt sjukgymnaster vid behov när 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.  
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Matchning och träningsläger 
Under vårterminen spelade Akademin med ett lag i Elitserien för baseboll-laget. Softboll-eleverna 

åkte till Holland på träningsläger under våren och baseboll-eleverna åkte till Barcelona för spel i 

turneringen ”Catalunya Baseball Cup 2022” under oktober.  

Elever  
Totalt hade Akademin 20st elever inskrivna under vårterminen 2022, varav 5st softboll. Totalt under 

höstterminen 2022 fanns 19st elever inskrivna, varav 3st softboll.  

College-resa 
För första gången sedan 2019 kunde Akademin åka på den traditionsenliga College-resan. 5st 

baseboll-elever åkte till USA på studieresa för att titta på College under två veckor i och runt 

månadsskiftet oktober/november.  

College/spel utomlands 
Under våren 2022, har 6st före detta Akademi-elever funnits på college i USA.  

Max Hill, Stockholm på Midway University i Midway, Kentucky 

Axel Dobreff på College of the Redwoods i Eureka, Kalifornien 

Julius Hopkins på Milligan University utanför Johnson City, Tennessee 

Elias Espling på North Park University i Chicago, Illinois 

Leo Quaglia, San Joaquin Delta CC i Stockton, Kalifornien 

Linnea Sandahl, Santa Barbara CC i Santa Barbara, Kalifornien. 

Under hösten 2022, har 6st före detta Akademi-elever funnits på college i USA, samt 3st före detta 

elever i Australien.  

Max Hill, Stockholm på Midway University i Midway, Kentucky 

Axel Dobreff på San Diego State, San Diego, Kalifornien (spelar “Club Baseball” på SD State) 

Julius Hopkins på Milligan University utanför Johnson City, Tennessee 

Elias Espling på North Park University i Chicago, Illinois 

Hans Höglund på North Park University i Chicago, Illinois 

Alfred Glavå, Santa Barbara CC, Santa Barbara, Kalifornien 

Leo Quaglia, Kalamunda Rangers i Perth, Australien 

Karl Höglund, Willeton Baseball Club, Perth, Australien 

Wilhelm Laufke, Willeton Baseball Club, Perth, Australien 
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De utexaminerade eleverna läsåret 2021/2022 var: 

Felix Hill – Stockholm 

Hans Höglund - Rättvik  

Oliver Maalouf – Leksand  

Emilia Thornemo – Leksand 

Nina Tholén - Leksand  

Elever i årskurs 2 läsåret 2021/2022 samt årskurs 3 läsåret 

2022/2023: 

Lukas Jellmor – Sundbyberg  

Oliver Markström - Skellefteå 

Olle Jerfsten – Sundsvall  

Linus Parkler - Malmö 

Linus Wettermark - Malmö 

Teo Berg - Malmö 

Jesper Erkers - Leksand  

Saga Englund – Leksand  

Fanny Karlsson – Leksand  

Elever i årskurs 1 läsåret 2021/2022                                               samt årskurs 2 läsåret 

2022/2023: 

Elias Nordsell – Gefle  

Elis Bergström Mankler – Leksand  

Björnar Lindbom – Leksand  

Victor Vahlgren – Sundbyberg  

Linus Ritzen - Sölvesborg  

Thomas Ekwall - Enköping  

Frida Esters – Leksand  

Elever i årskurs 1 läsåret 2022/2023:  

Emil Fagerlund - Nyköping  

Erik Thorsen - Enköping  

Ibrahim Sanneh – Gefle  
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SWEDEN ACADEMY LABS 

 

NIU Stockholm gymnasium 

Verksamhet 

Under 2022 har vi inom NIU-verksamhet i Stockholm vi haft 6 elever på vårterminen och 5 elever på 

höstterminen som tränat tillsammans 5-6 timmar i veckan. I gruppen finns både baseball och 

softbollspelare. Skolan är uppskattad då det bara går idrottare på gymnasiet.     

NIU:t lägger stor vikt att bygga upp kroppen för att klara av hård träning och undvika skador. Vi är 

övertygade om att det är rätt väg att gå.     

Instruktörer 

Björn Johannessen har varit ansvarig tränare för eleverna. Under vintern har man uteslutande tränat 

på gymmet. På vår och höst har man förlagt träningarna i Stockholms baseball klubbs baseballhall.    

Elever  

Tidigare elev Paris Brinesse har blivit erbjuden fullt stipendium till ett D1 collage Univerite of Texas at 

Arlington. Vi önskar henne ett stort lycka till.   

Eleverna genomförde ett vinterläger på Bosön för spelare upp till 16 åringar som ledare och använde 

det dom själva lärt sig på NIU:t   

3 elever tog examen under året! Det ska bli intressant att följa denna 1:a kull ”vad hände sen”.  
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NATIONELLA SERIER OCH RESULTAT 

Elitserien Baseboll Grundserien Norra 

Team                             W        L         T         PCT    GB 

Rättvik BSK 25 2 0 .926 0 

Leksand BSK 15 10 0 .600 9 

Akademin 1 8 0 .111 15 

Sundsvall BSC 5 20 0 .200 19 

Grundserien Södra 

Team W       L           T            PCTGB 

Sundbyberg BSC 16 8 0 .667 0 

Stockholm BSK 15 9 0 .625 1 

Karlskoga BBK 13 11 0 .542 3 

Sölvesborg BSC             1       23       0   .042 15 

 

SM-Slutspel 

Semifinaler 

Rättvik - Stockholm 15 – 5, 10 - 1 

Sundbyberg - Leksand 1 – 9, 6 – 5, 3 - 9 

 

 SM-final 

Rättvik - Leksand 3 – 0, 4 – 1, 11 - 5 

 

RÄTTVIK BSK SVENSKA MÄSTARE 2022 

 

Regionserien Baseboll 

Grundserien 

Team W L T PCT GB 

Los Nicas BF 15 1 0 .938  0 

Gefle BSC 13 2 0 .867  1,5 

Göteborg BSF 10 4 0 .714  4 

Malmö BSK 9 4 0 .692  4,5 
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Enskede BG BK 7 7 0 .500  7 

Sundbybergs BSC B 6 6 0 .500  7 

Skövde/Bromölla 6 7 0 .462  7,5 

Umeå BSK 5 7 0 .417  8 

Enköping BSK 4 8 0 .333  9 

Skellefteå BSK 5 10 0 .333  9,5 

Alby IF 4 10 0 .286  10 

Stockholm BSK B 4 12 0 .250  11 

Karlstad BSK 0 10 0 .000  12 

Slutspel 

Regionslutspel, Gävle 

Semifinal 

Gefle - Göteborg 13 – 15 

Final 

Los Nicas - Göteborg 13 – 4 

 

Los  Nicas segrare Regionserien 2022 

 

 

Juniorserien Baseboll 

Norra gruppen 

Team W L T PCT GB 

Rättvik J 13 2 1 .844 0 

Leksand J 10 5 1 .656 3 

Skellefteå J 5 11 0 .313 8,5 

Sundsvall J 3 13 0 .188 10,5 

 

Södra gruppen 

Team W L T PCT GB 

Karlskoga J 12 4 0 .750 0 

Stockholm J 10 6 0 .625 2 

Sundbyberg J 10 6 0 .625 2 

Sölvesborg J 8 8 0 .500 4 

Göteborg J 0 16 0 .000 12 
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JSM-slutspel, Sundbyberg 

Semifinaler 

Rättvik J - Stockholm J 6 – 2 

Karlskoga J - Leksand J 15 – 0 

Bronsmatch 

Leksand J - Stockholm J 7 – 11 

JSM-Final 

Rättvik J - Karlskoga J  3 – 2 

 

Ungdomsmästerskapen 

Kvalificering, Karlskoga 

Karlskoga - Sundbyberg  9 – 7 

Stockholm - Leksand   11 – 2 

Sundbyberg - Stockholm  3 – 21 

Sundbyberg - Leksand   7 – 17 

Karlskoga - Stockholm  6 - 13 

Leksand - Karlskoga   14 – 16 

 

UM-slutspel, Sundbyberg 

Semifinaler 

Stockholm - Leksand   10 - 8 

Karlskoga - Lyngby   15 - 3 

Bronsmatch 

Leksand - Lyngby   14 – 4 

UM-Final 

Stockholm - Karlskoga   4 – 16 

 

KARLSKOGA UNGDOMSMÄSTARE 2022 

Softbollserien Division 1 

Team W L T PCT GB 

Falun SF 10 2 0 .833 0 

Enköping BSK 7 5 0 .583 3 

Söder SK 7 5 0 .583 3 

Skövde BSK 6 6 0  .500 4 

Leksand BSK 6 6 0 .500 4 

Sundsvall BSK 3 9 0 .250 7 

Örebro BSK 3 9 0  .250 7 
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SM-Slutspel Softboll 

Kvartsfinaler 

Enköping - Örebro 0 – 1, 16 – 3, 5 - 2 

Skövde - Leksand 10 – 8, 7 – 21, 3 - 14 

Söder - Sundsvall 17 – 2, 16 - 1 

Falun - Skövde 7 – 4  

Falun - Skövde 6 – 2 

Semifinaler 

Falun - Leksand 15 – 0, 10 – 4 

Enköping - Söder 1 – 2, 11 – 12 

Finaler 

Bronsmatch: 

Enköping - Leksand 15 – 1 

Finaler: 

Falun - Söder 13 – 8 

Falun - Söder 8 – 3 

 

FALUN SF SVENSKA MÄSTARE 2022 

 
 

Juniorserien Softboll 

Grundserien 

Team W L T PCT GB 

Söder J 4 2 0 .667 0 

Örebro J 3 3 0 .500 1 

Sundsvall J 3 3 0 .500 1 

Leksand J 2 4 0 .333 2 

 

JSM-slutspel, Skarpnäck 

Leksand J - Söder J 0 – 12 

Sundsvall J - Örebro J 6 – 11 

Örebro J - Leksand J 11 – 7 

Söder J - Örebro J 12 – 4 

Leksand J - Sundsvall J 5 – 8 

Sundsvall J - Söder J 0 - 16 
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JSM-final 

Söder J - Örebro Eagles J 17 – 6 

 

 

SÖDER SK JUNIORMÄSTARE 2022 

 

 

 

 

LANDSLAGSTURNERINGAR OCH MÄSTERSKAP 

Softboll-EM, Senior Herr, Ledenice Tjeckien 21-26/6 

Gruppspel 

Sverige - Israel 0 – 19  

Sverige - Frankrike 3 – 18 

Danmark - Sverige 19 – 0  

Tjeckien - Sverige 11 – 0 

Litauen - Sverige 2 – 13 

Sverige - Kroatien 0 – 17  

Sverige - Nederländerna 8 – 21 

Slovakien - Sverige 10 – 5 

 

Match om 8-9:e plats 

Sverige - Litauen 10 – 3 

Sverige slutade på en 8:e plats. 
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Softboll-EM,U18 Dam, Prag Tjeckien 19-24/7 

Gruppspel 

Frankrike - Sverige 8 – 0  

Italien - Sverige 13 – 3 

Sverige - Kroatien 10 – 0  

Polen - Sverige 15 – 3 

Sverige - Tyskland 9 – 10 

Ukraina - Sverige 12 – 5 

Sverige - Österrike 15 – 16 

 Sverige slutade på en 10:de plats. 
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