Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012
Under året har Lennart Hallgren varit ordförande och Hans-Erik Hermansson kassör. Övriga
valda ledamöter var Bert Nilsson, Agneta Ohlsson och Stina Lundblad med suppleanterna
Magnus Halleen samt Henrik Hugosson. Agneta Ohlsson utsågs som sekreterare på första
styrelsemötet efter årsmötet 2012. Styrelsen har haft 9 sammanträden under året.
Kansliet
Huserar fortsatt i Kvibergs kaserner delat med Västsvenska Dragkampsförbundet.
Utbildning
Bouleting/konferens hölls på Stena-båten 10/3. Förutom styrelsen (6 deltagare) så deltog 19 st
boulare från 10 olika klubbar samt att Ulf Wallman var inbjuden för att informera om SISU.
På programmet stod bl.a. föreningsutveckling, motioner till GBBF och SBF, Domare och
regeldiskussioner samt information om SISU.
Domarkurs hölls den 17-18/11 med 10 deltagare. Tyvärr så var det ingen av dessa som klarade
domarprovet och det kommer därför att anordnas en ny kurs under 2013.
Styrelsen har även på begäran haft intern utbildning för 2 klubbstyrelser i bouleapp och
idrottonline .
Ungdomsverksamhet
Nicklas Carlén (LID) har varit distriktets ungdomsombud och 2 av distriktets juniorer har
deltagit på 1 ungdomsläger på Bosön. Juniorena har även representerat distriktet i Prins Bertils
juniorcup, där det bästa laget slutade 3:a. Distriktets juniorer, som representerade Lindome, kom
2:a i allsvenska juniorseriespelet. Distriktet har även haft juniorer som representerat Sverige i
juniorlandslaget. Distriktets duktiga juniorer hade även stora framgångar såväl på SM som på
DM samt även på tävlingar utomlands.
Representation från distriktet
På SBF:s förbundsmöte representerades GBBF av Hans-Erik Hermansson (PNU), Lennart
Hallgren(LER) och Magnus Halleen (GBK) från styrelsen, samt Ulf Wallman (LID), Hans T
Carlsson (SKT) och Gunnar Rendefors (VPC).
Ordförandekonferensen hölls i Göteborg och där representerades GBBF av Lennart Hallgren
(LER).
Tävlingskommittén
DM arrangerades av Hällesåker IF, Skatås BK samt av GB Kuling.
Eftersom DM hade lagts på samma dagar som Landslagskval V55 så spelades mixeddubbeln och
trippeln för V55 på andra dagar än de övriga klasserna.
Vårens seriespel arrangerades av GB Kuling och höstens omgång av Landvetter BK.
Lag-DM Veteran arrangerades i samarbete med Lindome BK och Lerum BS.
Lag-DM i öppen klass arrangerades av Lindome BK. Distriktet deltog i en distriktskamp mot
Wästgöta Dahls Bouleförbund och Östsvenska bouleförbundet. GBBF vann med sitt
föreningslag och styrelselaget kom på en 4:e plats.
Bilaga: resultatredovisning från DM och seriespel, SM-medaljer. De resultat som av
utrymmesskäl inte tas med så hänvisar vi till SBFonline.

Domare
Domaransvarig har Magnus Halleen varit.
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