Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
för
verksamhetsåret 2021
Under året har Bert Nilsson (LAN) varit ordförande, Jonny Aronsson (LAN) kassör och Agneta
Ohlsson (KÅL) sekreterare. Övriga valda ledamöter har varit Doris Lundin (USK) och Henrik Roolf
(LAN) samt suppleanterna Anja Lysén (DEB) och Ove Olsson (USK).
Styrelsen har haft 10 sammanträden under verksamhetsåret.
Kansliet
GBBF har för närvarande inget fast kansli. Postadressen är till Jonny Aronsson. 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 samt digitalt.
Utbildning
Den 19 juni arrangerade GBBF tillsammans med WDBF en domarutbildning, som resulterade i att vi fått
fem nya distriktsdomare i vårt distrikt.

GBBF:s årliga domarträff hölls den 20 november. Domare från distrikten GBBF, HSBF och. WDBF
deltog. Totalt 13 domare. Konferensledare var Henrik Roolf.
Informationsmöte
På grund av den pågående pandemin fick informationsmötet, som brukar hållas i november ställas in.
Ungdomsverksamhet
Ungdomar från vårt distrikt har deltagit i träningsläger i Kristianstad 19–20 juni (tre ungdomar),
ungdomslägret i Rättvik 8–11 juli (två ungdomar) samt Prins Bertil Juniorcup 2–3 oktober (sex
ungdomar).

STRUL (Sveriges Tuffaste Roligaste Ungdoms Läger), med LAN som arrangör, skulle ägt rum i
början på november, men fick tyvärr ställas in på grund av pandemisrestriktioner.
Representation från distriktet
På SBF:s förbundsmöte (digitalt) representerades GBBF av Doris Lundin, Anja Lysén och Agneta
Ohlsson från styrelsen samt av Henrik Hugosson (LID).
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Tävlingskommittén
Lag-DM öppen och veteran, som brukar spelas i början på februari fick på grund av pandemin ställas
in. Även DM-tävlingarna som var planerade att äga rum i april och maj fick också av samma
anledning ställas in. Pandemirestriktionerna lättade under sommaren och DM-tävlingarna i singel,
mixed dubbel, dubbel och trippel kunde genomföras och spelades den 21–24 juli på banornarna vid
Slottsskogsvallen med GBBF som arrangör. Dessa tävlingar var samtidigt ett kval till alternativt
Boule-SM, som ägde rum i Jönköping i början på september.

Distriktsseriespelet omgång 1 spelades den 14–15 augusti på Grevegårdens boulebanor med GRE som
arrangör.
Distriktsseriespelet omgång 2 spelades den 11–12 september på Lindomes boulebanor med LID som
arrangör.
Bilaga:

Resultatredovisning från DM och seriespel
SM-medaljer
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