Verksamhetsberättelse för Wästgöta-Dahls
Bouleförbund (WDBF) 2021
Styrelsen har under året bedrivit ett systematiskt och kvalificerat arbete och på bästa sätt förvaltat
det ansvar som årsmötet givit oss. Vi har genomfört 10 planerade styrelsemöten enligt årsplanen.
Årsmötet genomfördes digitalt på grund av rådande pandemi med ett lyckat bouleting innan. Vid
årsmötet valdes återigen en fulltalig styrelse, efter ett år med avsaknad av en ordförande. WDBF har
fortsatt med det goda initiativet Klubbkonferensen. Årets upplaga hölls fysiskt på Vara Folkhögskola.
Deltagarantalet överträffade våra förväntningar och gjorde att konferensen äntligen kunde
arrangeras efter några års uppehåll. Styrelsen fick under konferensen mycket bra input av
medlemmarna samtidigt som de fick ställa frågor till styrelsen. Först hölls en konferensdel där
deltagarna bl.a. fick diskutera olika ämnen och föredrag hölls av styrelsen. Sedan bjöds det på lunch
och dagen avslutades med en föreläsning om vad SISU kan hjälpa våra klubbar med.
Distriktet har varit representerat i samtliga officiella sammanhang. På Svenska Bouleförbundets (SBF)
årsmöte, på SBF:s ordförande- och verksamhetskonferenser, på RF-SISU:s årsmöte och i en
arbetsgrupp för årets alternativa SM.
WDBF har under året fortsatt arrangerat en domarutbildning tillsammans med GBBF i Göteborg med
ett domarprov i Skövde.
När det kommer till distriktets tävlingsverksamhet kan vi som vanligt blicka tillbaka på ett fint år. Vi
har många goda arrangörer som ställer upp och levererar mycket fina tävlingar. Ulricehamn
arrangerade WDBF:s mycket uppskattade DM-helg som i år också var ett kval till SM. Här gjorde alla
inblandade på Förbundet i WDBF och i Ulricehamn ett stort jobb för att få tävlingen att fungera.
I vårt eget seriespel vann SSÖ division 3 i den öppna klassen och avancerade till förbundsseriespelets
division 2. Detta lyckades även Trix med. SSÖ vann även vår högsta division, division 3, i
veteranseriespelet och tog sig till förbundsseriespelets division 2.
Under årets SM-tävlingar fick distriktets boulespelare tre guldmedaljer och två togs av Boråsklubben
POM. Felix Särén vann yngre junior singel (under sitt första SM, starkt) systrarna Birgitta Thorell och
Carina Stenborg vann dam-dubbeln, de kammade även hem en bronsmedalj tillsammans med Gerd
Tunje i dam-trippeln. Vidare kammade även Ulricehamn hem ett guld med Carina Lindgren i spetsen,
hon vann årets dam-singel mot Jenny Jönsson från Trix. Trix presterade också bra under SM med
totalt 5 medaljer.
Distriktets föreningar har i år varit ivriga på att arrangera tävlingar igen, men även om många
fantastiska tävlingar har genomförts har även många tvingats ställa in. Det är såklart otroligt tråkigt
både för oss som distrikt och såklart även för alla klubbar ute i distriktet. Distriktets största tävling,
Fyrlingen, tvingades ställas in för första gången när 15-årsjubileet skulle gå av stapeln. Arrangören
POM fick dock revansch senare under året med sin tävling Kampen mot Cancer, en
välgörenhetstävling för att samla in pengar till cancerforskning.
WDBF har varit representerade på Prins Bertils juniorcup av Felix Särén från POM och WDBF har
lämnat bidrag till deltagande i ungdomsläger för Alva Hansen-Grip från CAR.

Vi har begärt in verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning för 2019 från ett 20-tal
föreningar, föreningarna som tillfrågats är de som är minst aktiva i distriktets verksamhet. Detta har
gett ett relativt bra besked om föreningarnas status och verksamhet. Vårt mål med detta underlag är
att hitta bra åtgärder för att få föreningarna att i större utsträckning delta i vår verksamhet.
Till sist så vill vi i styrelsen tacka alla medlemmar för det gångna året och hoppas att 2022 blir ett år
med fler tävlingar och färre restriktioner.
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