Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
för
verksamhetsåret 2019
Under året har Bert Nilsson (SKT) varit ordförande, Ove Olsson (USK) har varit kassör och Agneta
Ohlsson (KÅL) har varit sekreterare. Övriga valda ledamöter har varit Doris Lundin (USK) och Bengt
Carlsson (LAN) samt suppleanterna Bo Sjöström (HÄL) och Marie Holmqvist (GBK).
Styrelsen har haft 10 sammanträden under verksamhetsåret.
Kansliet
GBBF har för närvarande inget fast kansli. Postadressen är till Ove Olsson. Sedan augusti 2018 hyr vi
ett förråd på 4 m3 hos Merx Storage AB på Manufakturgatan 5, Göteborg. Styrelsemötena har hållits i
SISU:s lokaler i Kallebäck.
Utbildning
Domarkonferens hölls den 29 september. Vid denna konferens deltog även domare från våra
granndistrikt HSBF och WDBF. Konferensledare var Roger Smedenfeldt. Dessa konferenser är
mycket uppskattade av våra domare.

Under hösten arrangerades en regelkurs, som lockade många deltagare. Kursen blev snabbt
fulltecknad. Kursen pågick under två kvällar med drygt 50 deltagare i varje omgång. Kursledare var
Magnus Halleen med Henrik Roolf som bisittare.
Den 27 november hölls utbildning för tävlingsarrangörer. Kursledare var Marie Holmqvist. Vi har nu
15 godkända tävlingsledare i vårt distrikt, vilket innebär att de får vara tävlingsledare för internationella, nationella och regionala tävlingar.
Informationsmöte
Den 19 november hölls informationsmöte med distriktets föreningar. 13 av distriktets 24 föreningar
deltog. Till detta möte hade SBF:s kanslichef, som numera har titeln generalsekreterare bjudits in.
Ungdomsverksamhet
I Prins Bertils Juniorcup deltog från vårt distrikt Andreas och Elias Roolf (LAN) samt Kajsa Franck
och Ida Wahlbin (GBB). I STRUL (Sveriges Tuffaste Roligaste Ungdoms Läger), som arrangerades
av LAN den 31 oktober – 2 november, deltog c:a 30 ungdomar varav tre från vårt distrikt.
Representation från distriktet
På SBF:s förbundsmöte representerades GBBF av Bert Nilsson, Bo Sjöström och Marie Holmqvist
från styrelsen samt av Marita Ottertun (HIN) och Diana Borg (USK)
Tävlingskommittén
Lag-DM öppen och veteran arrangerades av DEB.
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DM i mixed trippel öppen arrangerades av KÅL.
DM i mixed trippel V65 arrangerades av ÅRE.
Singel och skytte/skyttekval arrangerades av SLO.
DM i mixed dubbel, dubbel och trippel arrangerades av LAN.
Distriktsseriespelets omgång 1 spelades på Grevegårdens boulebanor med GRE som arrangör.
Distrikts-seriespelets omgång 2 spelades på boulebanorna i Önneröd med LAN som arrangör.
Svenska Cupen V65 grundomgång spelades i Boulecenter Majvallen med DEB som arrangör.
Bilaga:

Resultatredovisning från DM och seriespel
SM-medaljer

De resultat som av utrymmesskäl inte tas med hänvisar vi till SBF Online.
Domare
Doris Lundin har varit domaransvarig.

Övrigt
Den 3–5 maj deltog vi för andra året i rad i Olympic Day på Liseberg som återigen blev en succé för
boulen. Trots sämre väder jämfört med året innan hade vi besök av c:a 800 barn och ungdomar, som
kom för att lära sig att få ett klot att hamna i ett bildäck. Till vår hjälp hade vi GBK, KÅL, LAN, SKT
och SLO, som ställde upp med funktionärer.
Vi deltog också i Gothenburg Culture Festival, som ägde rum den 6–10 augusti. Det var tänkt, att vi
skulle delta fredag och lördag, men på grund av dåligt väder, kunde vi bara ställa upp på fredagen.
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