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Första gången ett lag fick ungdomsstipendiet 

Karlskoga Idrottsveteraner delade ut Ungdomsstipendiet 2018 till Bats U15-lag. 

Karlskoga Bats har tre SM-guld och ett guld i junior-SM på sin meritlista.  

Trots det seglar klubben litet i bakvatten. Nu har de dock en fin  

ungdomsverksamhet igång, vilket bådar gott 

 

 

Det var första gången ett lag fick stipendium ur Idrottsfonden. De fick motta sitt stipendium  

16 januari och det var ungdomsspelarna Johanna Lindkvist och Gustav Öijen som tog emot 4 000 kr. 

I samband med prisutdelningen berättade Bats ordförande Daniel Lindkvist att klubben ser framtiden an  

med stor tillförsikt. 

-Även om baseboll är en udda sport i Sverige är den stor på andra ställe. Bara i USA finns 15 miljoner 

utövare, att jämföra med ungefär ett tusen i Sverige. 

Generationsväxling 

-Fram till för tre-fyra år sedan var Bats en av de ledande klubbarna i landet. Vi levererade spelare till  

landslag på flera nivåer. Sedan kom en generationsväxling där vi frivilligt klev ner till Regionserien med  

fokus på ungdomsverksamheten. 

-Där är våra ledord; glädje, utveckling och gemenskap. Nu har vi över 40 aktiva ungdomar, killar och tjejer. 

Vi spelar med mixade lag upp till junioråldern. Spannet i åldrar är tre till fem år. 

-Det där med att killar och tjejer spelar och tränar tillsammans ger en helt annan stämning inom lagen och 

det handlar aldrig om utslagning, flikar Olle Öijen in, en av grundarna till Bats och numera aktiv ung-

domstränare. 

Under senare år har Bats jobbat mycket med dessa ungdomar. Största framgången var när U15-laget gick 

till final I SM, en final de dessvärre förlorade men som gav den stipendiet. 

Ungdomssatsningen började 2016 med en träningsresa till Prag med ett 50-tal spelare och föräldrar 

involverade. Året efter reste de till Haag och 2018 till Polen. 

Till basebollens vagga 

Resmålen beror mest på att Tjeckien, Nederländerna och Polen tillhör de stora inom baseboll i Europa. 

Satsningen framöver är att just i år ta ungdomarna till basebollens vagga; till USA. 

-Vi ska åka till Chicago, säger Olle Öijen. Tio dagar i slutet av juni. Hela barn och ungdomssektionen ska 

med, vi ska träna, träffa familjer, se Major League-match på Chicago Cubs hemmaarena. Vi blir ett 70-tal 

som åker. 



 

Det händer en del annat också Den här säsongen är Bats tillbaka i Elitserien och meningen är att man  

också ska följa upp U15-lagets SM-silver och kanske nå ännu ädlare valör. 

-På sikt vill vi kunna konkurrera om SM-guld igen, säger Daniel Lindkvist. Vi vill vara SM-utmanare i 

alla åldersgrupper. 

 

Basebollgymnasium 

Karlskoga har också fått ett baseboll/softboll-program på Möckelngymnasiet från och med i höst vilket 

betyder att lovande ungdomar från andra delar av landet kommer hit. 

Bats vill också gärna ha ett eget softboll-lag, ett damlag alltså. Dessutom vill de utöka möjligheterna till  

spel och kanske utnyttja ytor på eller runt Karlskoga IP, där laget huserar. Näset är också ett område som 

nämnts i det sammanhanget. 

-En inomhusträningsanläggning vore förstås också fint, menar Olle Öijen, som framför sig ser mins 50 

aktiva ungdomar och kanske också baseboll på motionsnivå för att öka intresset. 

-Huvudsaken är ändå att ungdomarna har kul, att de fortsätter utvecklas och bygger gemenskap. 

Avslutningsvis juryns motivering tillstipendiet: 

”Karlskoga Bats U15-lag nådde inte ända fram. Den insats laget gjorde och den satsning klubben gör är  

ändå värd att belönas. Karlskoga Idrottsveteraner är stolta att kunna stödja Bats in i framtiden. 
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