Verksamhetsberättelse 2018
Den av årsmötet utsedda styrelsen har haft följande sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Ekonomiansvarig
Sekreterare
Ledamot

AU
TK
Ungdomskommitté
Utbildningskommitté
Elitkommitté
Domarkommitté
Hemsidesansvarig

Lisa Köhalmi
Roger Svensson
Gunilla Leandersson
Lasse Ståhl (avgick 18-05-13)
Mia Pedersen ny sekreterare fr.o.m. 18-05-14
(avgick 18-06-13)
Pontus Ekman
Thomas Trobäck
ordförande, v. ordförande, ekonomiansvarig, sekreterare
Lisa Köhalmi, Roger Svensson, Lasse Ståhl t.o.m.
18-05-13, Pontus Ekman fr.o.m. 18-06-13
Gunilla Leandersson, Yvonne Åkesson, Malin Kallbro,
Camilla Lund
Lisa Köhalmi, Thomas Trobäck
Roger Svensson, Pontus Ekman
Lisa Köhalmi, Thomas Trobäck
Lisa Köhalmi

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda möten inklusive
det konstituerande mötet. Vi har även haft ett antal telefon- och mailmöten.
Av distriktets 34 föreningar var 21 representerade på 2018 års distriktsmöte.
Närvarande föreningar representerade 67 av distriktets 94 röster.
Höstmötet lockade 31 deltagare från 18 av distriktets 34 klubbar.
Distriktets klubbar och spelare hade stora framgångar vid SM i Karlstad och
precisionsskytte i Helsingborg med 17 guld, 11 silver och 24 brons.
Distriktsstyrelsen tackar arrangörer och domare som ställt upp för att
distriktet ska kunna genomföra DM, Hallsvenskan och Distriktsseriespelet.

Tävlingskommittén

Verksamheten har hittills utgjorts av:
Distriktsseriespel
Öppen klass
Div.3, Div.4 – totalt 19 lag
Veteranklass Div.2, Div.3, Div. 4A och Div. 4B – totalt 28 lag
Hallsvenskan 2018/2019
Öppen klass
Div.1, Div.2, Div.3, Div.4A och Div.4B – totalt 40 lag
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DM
Stora DM spelades i Kristianstad.
Mixed Dubbel 2018-05-10
genomfördes i samtliga klasser, ungdomsklasserna slogs dock ihop till en klass.
Totalt 76 (85) lag gjorde upp om DM-titlarna
Singel
2018-05-11
samtliga klasser samlade totalt 80 (108) spelare.
Dubbel
2018-05-12
genomfördes i samtliga klasser, ungdomsklasserna slogs dock ihop till en klass.
Dubbeln samlade totalt 94 (100) lag.
Trippel
2018-05-13
genomfördes i samtliga klasser, ungdomsklasserna slogs dock ihop till en klass.
Trippeln samlade totalt 57 (65) lag.
Lilla DM spelades i Staffanstorp
Mixed Trippel 2018-06-02
genomfördes i samtliga klasser, ungdomsklasserna slogs dock ihop till en klass.
Trippeln samlade totalt 43 (30) lag
Skytte
2018-06-03
avgjordes i Öppen 12 (6) st., Dam 5 (4) st., Veteran55 4 (4) st. och Junior 6 (3)
st = 27 (17) st. Ökningen i öppen klass beror på att samtliga juniorer även sköt i
öppen klass. Caspian Weidmar WWI, då 12 år representerade distriktet i
precisionsskyttet i Helsingborg i den öppna klassen med sina fina 27 poäng!
Bästa klubb blev Tyringe Boulegetingarna 124 poäng, KÄR på andra plats med
120 poäng och på tredje plats LBO med 91 poäng.
Deltagarantalet på 2018 års DM sjönk med 43 lag. Totalt startade 377 lag - att
jämföra med 420 lag 2017.

Lisa Köhalmi, Roger Svensson och Pontus Ekman
Utbildningskommittén

En regelkurs med möjlighet att avlägga domarprov, genomfördes 18-12-08 – 1812-09 i Bouletoftahallen i Malmö. På lördagen var även distriktets domare
kallade till den årliga domarkonferensen. Lisa Köhalmi höll i kursen som totalt
hade samlat sex deltagare, varav 5 skrev provet. Michaela Simängen klarade
provet och kommer efter att ha fullgjort den praktiska delen under DM 2019 få
sin distriktsdomarbehörighet.

Lisa Köhalmi, Thomas Trobäck
Hemsidesansvarig (Webbmaster)

Arbetet med att utveckla hemsidan är ständigt pågående.

Lisa Köhalmi
Domarkommittén

Sydsvenska Bouleförbundet är fortfarande i akut behov av att utöka och
framförallt föryngra kåren. Under året har domarkåren utökats med en ny
domare, och en ”nygammal” domare vars domarlicens vi har återaktiverat.
Under året har vi även varit ute hos två föreningar och genomfört en genomgång
av regelboken – på önskemål av respektive förening.

Lisa Köhalmi, Thomas Trobäck
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Ungdomskommittén

Planen för 2018 var att det skulle arrangeras flera aktiviteter under året. Det
första som vi fick ta oss an var den kvaltävling som skulle arrangeras efter
årsmötesbeslut. Det första vi genomförde var kvaltävlingen till PBJC i samband
med Trelleborg Bouleklubbs tävling Palmskottet. Vinnande lag var Emilia Nilsson,
TBG och Engla Rosquist KÄV. Ett lag hade UNK redan tagit ut och det var Hugo
Åkesson, CPC och Frida von Eggers Patron, KÄR. Distriktet fick dock möjligheten
att delta med ett lag till och den platsen gick till Olivia Delic, SME och Nova
Andersson, TBL. Hugo/Frida tog sig till semifinal i A och i kvartsfinalen besegrade
de Emilia/Engla. Olivia och Nova tog sig till kvartsfinal i B.
I november arrangerades Curling/bouledag där 9 ungdomar deltog och vi hade
en rolig dag tillsammans med mycket skratt.
Försök gjordes även till läger men då intresset inte var så stort så blev det tyvärr
inställt.

Gunilla Leandersson, Yvonne Åkesson, Malin Kallbro, Camilla Lund
Elitkommittén

Det landskampsutbyte med Danmark som inleddes 2009, har vi fortsatt med
även 2018. Distriktsmötet 2018 beslutade att uttagningen till ”Danskmötet” ska
göras genom en kvaltävling, denna genomfördes 19-02-10 i Bouletoftahallen i
Malmö. De tre lag som spelade sig till en plats i truppen som representerade
Sydsvenska Bouleförbundet bestod av Jonny Patron, Jaime Higa, Yngve
Evaldsson och Håkan Berg KÄR, Carina Janson, Claes Janson, Jean-Francois
Antier och Anders Blixt LBO samt Gert Olsson, Sven Duvdahl, Håkan Paaske och
Bill Jakobsson KÄR. Danskarna vann detta första möte med siffrorna 38–25.
Returmötet i Danmark äger rum i oktober.

Roger Svensson, Pontus Ekman
Representation

Distriktet var representerat på SBF:s årsmöte, dels genom de på
distriktsmötet utsedda representanterna, Torsten Lagerkvist (TBG), Anders
Neroth (SME), Kjerstin Andersson (CPC), Britt-Marie Zedig (KÄR) och dels genom
distriktsstyrelserepresentanterna Lisa Köhalmi, Pontus Ekman och Thomas
Trobäck. Distriktet var också representerat av Lisa Köhalmi på SBF:s
verksamhetskonferens i mars och av Lisa Köhalmi och Roger Svensson på SBF:s
utvecklingskonferens i oktober.

Pontus Ekman, Lisa Köhalmi, Gunilla Leandersson, Roger Svensson, Thomas Trobäck
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