Verksamhetsberättelse 2016
Den av årsmötet utsedda styrelsen har haft följande sammansättning
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Styrelsen har under det gångna året haft 8 protokollförda möten inklusive
det konstituerande mötet. Vi har även haft ett antal telefonmöten.
Av distriktets 36 föreningar var 11 representerade. Närvarande föreningar
representerade 37 av distriktets 92 röster. Höstmötet var vi tvungna att ställa in.
Distriktets klubbar och spelare hade stora framgångar vid SM i Norrköping/skytte
och Malmö med 9 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 15 lag
Veteranklass Div. 2, Div. 3 och Div. 4 – totalt 25 lag
Hallsvenskan
Öppen klass
Div. 1, Div. 2, Div. 3, Div. 4A och Div. 4B – totalt 38 lag
2016/2017
DM
Stora DM spelades i Tyringe.
Mixed dubbel
2016-05-05
Samtliga klasser spelades, ungdomsklasserna slogs dock ihop till en klass.
Totalt 81 (83) lag gjorde upp om DM-titlarna
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Singel
2016-05-06
samtliga klasser samlade totalt 99 (78) spelare.
Dubbel
2016-05-07
genomfördes i samtliga klasser, ungdomsklasserna slogs dock ihop till en klass.
Dubbeln samlade totalt 115 (100) lag.
Trippel
2016-05-08
genomfördes i samtliga klasser, ungdomsklasserna slogs dock ihop till en klass.
Trippeln samlade totalt 67 (65) lag.
Lilla DM spelades i N. Åsum
Mixed Trippel 2015-06-05
genomfördes i samtliga klasser, ungdomsklasserna slogs dock ihop till en klass.
Trippeln samlade totalt 40 (55) lag
Skytte
2015-06-05
avgjordes i Öppen 8 (7) st., Dam 5 (4) st., Veteran55 9 (4) st. och Junior 4 (3)
st = 26 (18) st.
Bästa klubb blev Tyringe Boulegetingarna, som därmed bröt Coccinelle:s svit.
(CPC blev 2015 för femte året i rad bästa klubb) med 182 (110) poäng, sen
följde KÄR på andra plats med 112 (160) poäng och på tredje plats CPC med 99
(169) poäng.
Deltagarantalet på DM fortsätter sakta men säkert att stiga. Totalt startade 428
lag - att jämföra med 399 lag 2015.
Tävlingskommittén

Lisa Köhalmi, Roger Svensson och Lasse Ståhl
Utbildningsansvarig

Vi hade utbildning 5-6 mars med regelkurs med möjlighet att avlägga
domarprov, plats RVK:s klubblokal i Löberöd. Samtidigt var även distriktets
domare kallade till den årliga domarkonferensen. Lisa Köhalmi höll i kusen som
totalt hade samlat nio deltagare. Gustav Österberg, LBO klarade provet och fick
efter att ha fullgjort den praktiska delen under årets DM sin
distriktsdomarbehörighet.
Den 24 maj gick en del av SSBF:s styrelsemedlemmar IdrottOnline-kurs som
Skåneidrotten i Kristianstad anordnade. Deltagare var Lisa Köhalmi, Lars Ståhl,
Thomas Johansson och Yngve Hoff.
Den 22/11 var det dags för SBF Online- samt BouleAppkurs. Plats var Jutan
Helsingborg. Där var sex deltagare, Lisa Köhalmi höll i SBF Onlinekursen, Lars
Ståhl i BouleAppkursen. Deltagarna vill gärna ha en uppföljning.

Yngve Hoff
Hemsidesansvarig (Webbmaster)

Aktiviteten på hemsidan har under året varit låg. Detta beroende på att den
omfattande omläggning av IdrottOnline under sommaren orsakade stora
krascher som bl. a. medförde att stora delar av vår dokumentbank försvann.
Det har varit ett omfattande arbete att återställa och hitta försvunna dokument.
Detta arbete pågår fortfarande.

Lisa Köhalmi
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Domaransvarig

Domare har tillsatts till de arrangemang som har genomförts under året.
Den inventering/uppdatering av domarkåren som avslutades under 2014, har
under 2016 ännu tydligare påvisat att Sydsvenska Bouleförbundet är i akut
behov av att utöka och framförallt föryngra kåren. Under året har domarkåren
utökats med en ny domare, medan 4 domare har lämnat in sina domarlicenser.

Lisa Köhalmi
Ungdomsverksamhet

Till sommarlägret för juniorer 7-10 juli på Bosön var det många unga med
föräldrar som anmälde sig. Ledare från SSBF var Claes Simängen, SIM och
Torsten Lagerqvist, TBG. Som vi förstår var lägret bra och de unga hade kul.
Under DM som var i Tyringe, började vi ta ut lagen till PBJC. Uttagningen
fortsatte under SM i Malmö.
Det slutade med 8 unga spelare, Hugo Åkesson, CPC/Linnea von Eggers Patron,
KÄR som slutade på en 3:e plats. Camille Benthien, NOB/Douglas Gren, KÄV
slutade på 10:e plats. Maximilian Åkesson, SIM/Hugo Johansson, HBK slutade på
en 8:e plats. Alicia Köhalmi, NOB/Marcus Rödl, ÅBK slutade på en 12:e plats.
Ingen blev sist. Yngve Hoff och Christer Pettersson var med som ledare. Den 1-2
oktober var det Juniorvinterspelen med Tullen Cup i Jönköping. God uppslutning
från SSBF ungdomar. Lördagens dubbel var Linnea von Eggers Patron med och
vann grupp 2. Söndagens spel var Tullen Cup med mixade lag med 4 U 23spelare. Våra ungdomar i SSBF visar hög klass. Vandringspokalen fick Anton
Waldermansson, TBG vårdnaden om, som vann tillsammans med Simon
Åkesson, CPC och Benjamin Lindgren, ÅBK. Tvåa blev Maximilian Åkesson, SIM
och Eliaz Nilsson, TBG.

Christer Pettersson, Yngve Hoff
Elitverksamhet

Det landskampsutbyte med Danmark som inleddes 2009, har vi fortsatt med
även 2016.
Elitansvarig

Roger Svensson
Representation

Distriktet var representerat på SBF:s årsmöte, dels genom de på
distriktsårsmötet utsedda representanterna, Iwe Krüger (TBL), Fredrik Svensson
(LBO) Eva Carlsson (LBO) och Sandra Jönsson (ÅST) och dels genom
distriktsstyrelserepresentanterna Lisa Köhalmi, Gunnel Andersson och
Roger Svensson.
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