Verksamhetsberättelse 2017
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Styrelsen har under det gångna året haft 7 protokollförda möten inklusive det
konstituerande mötet. Vi har även haft ett antal telefonmöten.
Av distriktets 34 föreningar var 21 representerade på årsmötet den 25 mars.
Närvarande föreningar representerade 63 av distriktets 94 röster.
Höstmötet den 15 november lockade endast 17 personer från 10 föreningar.
Distriktets klubbar och spelare hade stora framgångar vid SM i Borås/skytte och Vetlanda
med 10 guld, 12 silver och 11 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 17 lag
Veteranklass
Div. 2, Div. 3 och Div. 4 – totalt 24 lag
Hallsvenskan
Öppen klass
2017/2018
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Div. 1, Div. 2, Div. 3, Div. 4A och Div. 4B – totalt 40 lag
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DM
”Stora” DM spelades vid Bouletoftahallen i Malmö
Mixed dubbel 2017-05-25
Samtliga klasser spelades, ungdomsklasserna slogs dock ihop till en klass.
Totalt 85 lag gjorde upp om DM-titlarna
Singel
2017-05-26
samtliga klasser samlade totalt 108 spelare.
Dubbel
2017-05-27
genomfördes i samtliga klasser, ungdomsklasserna slogs dock ihop till en klass.
Dubbeln samlade totalt 100 lag.
Trippel
2017-05-28
genomfördes i samtliga klasser, ungdomsklasserna slogs dock ihop till en klass.
Trippeln samlade totalt 65 lag.
"Lilla” DM spelades i Åstorp.
Mixed Trippel 2017-06-03
genomfördes i samtliga klasser, ungdomsklasserna slogs dock ihop till en klass.
Trippeln samlade totalt 30 lag
Skytte
2017-06-04
avgjordes i Öppen - 6 st. Dam - 4 st. V55 - 4 st. och Junior - 3 st = 17 st.

Bästa klubb blev KÄR med 136 poäng, LBO på andra plats med 100 poäng och på tredje
plats TBG med 76 poäng.
Antal starter (=lag) i DM 2017 var 420 att jämföras med 399 st 2016
Detta är visserligen en förbättring men fortfarande långt ifrån vad vi skulle kunna få ihop
med tanke på antalet licenser i distriktet. År 2018 hoppas vi att förbättra detta och DM
borde bli ett litet genrep inför SM.

Lisa Köhalmi, Roger Svensson, Lasse Ståhl
Utbildningsansvarig
I och med de nya reglerna fr.o.m. februari 2017 har vi, med Lisa Köhalmi som kursledare,
genomfört ett antal regelkurser ute hos de klubbar som meddelat intresse.
Helgen 1-2 april genomförde vi en ”Regelkurs med möjlighet att avlägga domarprov”.
Kursen lockade 15 deltagare, av dessa skrev 8 st domarprovet.
16 september arrangerade vi, i samarbete med SBF, ”Tävlingsarrangörsutbildning för
handledare” i Helsingborg, detta med anledning av SBF:s beslut om obligatorisk
tävlingsarrangörsutbildning.
I utbildningen deltog Lisa Köhalmi, Lasse Ståhl, Fredrik Dahl, Birgitta Nordfors, Gunilla
Lundström och Britt-Marie Zedig.

Mia Pedersen
Domaransvarig
Domare har tillsatts till de arrangemang som har genomförts under året, med undantag för
Hallsvenskans sista sammandrag i Tyringe 180210.
Sydsvenska Bouleförbundet är i akut behov av att utöka och framförallt föryngra kåren.
Under året har domarkåren utökats med en ny domare, medan ytterligare en domare har
lämnat in sin domarlicens.

Lisa Köhalmi
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Ungdomskommittén
UNK åkte till det nationella ungdomslägret i Rättvik med 10 ungdomar och 7 vuxna.
Tåget avgick 5.50 från centralen i Hässleholm och samtliga anmälda anslöt, med lite
signalfel anlände vi centralen i Rättvik där bagaget hämtades och vi promenerade till
Knektplatsen där lägret var. Campingen låg också i närheten.
Lägret var upplagt med många övningar med FK Jimmie Olsen som hade Magnus Hallen
och Torsten Lagerkvist till hjälp. Under egentiden kunde man spela bangolf, bada, bowla
och paddla kanot, det var kul att några fick se en bäver.
På söndagen var det hemresa, allt gick bra och alla kom hem. Jag frågade deltagarna,
som tyckte det var ett roligt och bra läger. Jag är av samma uppfattning, maten och fika
var hög klass som sköttes av en väletablerad restaurang.
I Prins Bertils Junior Cup 7-8/10 representerades distriktet av två juniorlag.
Linnea von Eggers Patron, KÄR/Hugo Åkesson, CPC och Marcus Rödl, ÅBK/Douglas
Green, KÄV. Det slutade med ett brons till Linnea och Hugo. Resan skedde med tåg tur
och retur. Hässleholm-Stockholm.
Till sist 18 november anordnade UNK Curling- och Bouledag i Hässleholm. 14 ungdomar
från distriktet deltog. Det blev väldigt uppskattat och omtyckt.

Yngve Hoff, Mia Pedersen, Claes Simängen, Yvonne Åkesson
Elitverksamhet
Det landskampsutbyte med Danmark som inleddes 2009, har vi fortsatt med
även 2017.

Roger Svensson
Representation
Distriktet var representerat på SBF:s årsmöte, dels genom de på
distriktsårsmötet utsedda representanterna; Ulf Ivarsson (TBG), Christer Gnist (HLS),
Thomas Trobäck (KLL) och Bill Jönsson (ÅST) och dels genom
distriktsstyrelserepresentanterna Lisa Köhalmi, Gunnel Andersson och
Mia Pedersen.
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