Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011
Under året har Magnus Halleen varit ordförande och Hans-Erik Hermansson kassör. Övriga
valda ledamöter var Lennart Hallgren, Fredrik Holmqvist och Stina Lundblad med suppleanterna
Jan Brandberg samt Henrik Hugosson. Fredrik Holmqvist utsågs som sekreterare efter årsmötet
2011 men eftersom han gjorde en yrkeskarriär utomlands avgick han ur styrelsen och Lennart
Hallgren övertog posten som sekreterare. Styrelsen har haft 9 sammanträden under året.
Styrelsen genomförde inte under 2011 något försök att sammankalla till ordförandekonferens
utan beslöt att göra ett större evenemang 2012 med kombinerad ordförandekonferens, bouleting
och domarekonferens på Danmarksbåten.
Kansliet
Huserar fortsatt i Kvibergs kaserner delat med Västsvenska Dragkampsförbundet.
Utbildning
Inga utbildningar har hållits under året, vilket är beklagligt men vi hoppas kunna genomföra
några under 2012.
Ungdomsverksamhet
Fredrik Holmqvist och Nicklas Carlén har varit distriktets ungdomsombud och distriktets få
juniorer har deltagit på 3 ungdomsläger i Helsingborg, Malmö och Jönköping. De har även
representerat distriktet i Prins Bertils juniorcup, där det bästa laget slutade 3:a. Distriktets
juniorer som representerade Lindome vann även årets allsvenska juniorseriespel. Distriktet har
även haft juniorer som representerat Sverige i landslaget och dessa visade även upp sig i
trädgårdsföreningen när distriktet deltog i aktiviteter inför Boule-EM i Göteborg. Distriktets
duktiga juniorer hade även stora framgångar såväl på SM som på DM samt även på tävlingar
utomlands.
En av de större framgångarna var att 2 av juniorena, William Silfverberg och Sebastian
Hjortander, efter att kommit 2:a i en stortävling i Danmark kom hem och blev 1:a och 2:a i
öppen singel på DM.
Europamästerskap
EM i boule spelades i augusti i Göteborg i Svenska Mässan.
Några av de som representerade landslagen och deltog i EM spelar i klubbar i distriktet eller är
bosatta i vårt område.
Många av distriktets medlemmar arbetade hårt under de intensiva dagarna som EM spelades i
Göteborg. Banorna byggdes på natten innan första tävlingsdagen och revs sedan direkt efter
prisutdelningen.
Många deltog också som funktionärer, både juniorer och seniorer.
Många av distriktets medlemmar passade på att som publik heja fram de svenske till en 5.e plats
Arrangemanget har fått mycket beröm både nationellt och internationellt.
Göteborgs och Bohusläns bouleförbund bidrog också ekonomisk med ett sponsorpaket.

Svenska Mästerskapen i Uppsala
Årets SM resulterade i 5 SM-guld till distriktet. Bert-Ove Sund SKT vann SM-skyttet för
veteraner V55. William Silfverberg LID vann SM-skyttet för juniorer. Gun-Britt Csapo´, Tuula
Hallikainen, Yvonne Lindqvist LER vann ganska otippade guld i damtrippeln. Sebastian
Hjortander, William Silfverberg, LID, vann ganska väntat guld i juniordubbeln. Emelie Csapo
LID, tillsammans med Douglas Gren vann guld i miniordubbeln
Representation från distriktet
På SBF:s förbundsmöte representerades GBBF av Hans-Erik Hermansson (PNU), Lennart
Hallgren(LER) och Stina Lundblad (BAS) från styrelsen, samt Rolf Lindvall (VPC), Leif
Gustavsson (VPC) och Björn Jorhede (GBB).
Distriktskonferensen hölls i Stockholm och där representerades GBBF av Lennart Hallgren
(LER) och Hans-Erik Hermansson (PNU).
Tävlingskommittén
DM arrangerades av Hällesåker IF samt av Lerum BS i Lerum
Vårens seriespel arrangerades av Landvetter BC och höstens omgång av Skatås BS.
Distriktet anordnade för första gången Lag-DM i egen regi.
Lag-DM Veteran arrangerades i samarbete med Landvetter BC och Skatås BK.
Lag-DM i öppen klass genomfördes enbart med representanter från styrelsen och spelades i
Majhallen.
Distriktet deltog i en distriktskamp mot Wästgöta Dahls Bouleförbund och Östsvenska
bouleförbundet. GBBF vann det hela med sitt föreningslag. 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.
PR och uppvisningar
Distriktet deltog i aktiviteterna inför EM i trädgårdsföreningen och Göteborgs kommun var
nöjda med arrangemanget och inbjöd GBF att deltaga i samband med invigningen av lekplatsen
Plikta, där dock boule kom i andra hand bland alla nya lekaktiviteter.
Domare
Distriktets domaransvarig var under året Jan Brandberg.
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