VERKSAMHETSBERÄTTELSE
NORRBOTTENS BOWLINGFÖRBUND
2015-2016

Organisationsnummer: 802491-2613

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande

Mats Rantapää

Vice ordförande

Staffan Bergdahl

Sekreterare

Helena Josjö

Kassör

Louise Helgesson

Ledamot

Ingela Ahlbäck

Ledamot

Andreas Lindgren

Ledamot

Anders Nilsson

Suppleant

Erika Stålnacke

Suppleant

Carl Wikhede

ANSVARSOMRÅDEN

Handikapp

Carl Wikhede

Rekrytering

Staffan Bergdahl

Serie

Carl Wikhede

Tävling

Carl Wikhede

Ungdomar

Andreas Lindgren, Anders Nilsson

Utbildning

Andreas Lindgren, Anders Nilsson

Webb

Ingela Ahlbäck

Revisorer

Stig Larsson
Ulla-Karin Rönnbäck

Revisorsuppleant

Gun-Britt Hällström

Valberedning

Patric Gustavsson
Rolf Sundqvist

Förbundskaptener

Carl Wikhede
Lars Karlsson

ORDFÖRANDEBREV

Tid att gå vidare…
När jag tog över som ordförande för NBF var det en styrelse i upplösningstillstånd, en
styrelse utan framtid…
En nytillträdd ordförande hoppade av oklara skäl, en annan var tvungen att lämna av
hälsoskäl och ingen verkade vilja bli den där ”någon” som måste…
Några eldsjälar, Micke, Inga-Lill, Calle och jag, försökte göra det bästa av situationen,
försökte laga med ”silvertejp”…
Det diskutterades om man behövde en styrelse rent formellt, kanske en sammanslagning
med Västerbotten var en fortsatt möjlighet…
En vädjan sändes ut och idag är läget annorlunda. Idag har vi en fungerande styrelse, kanske
inte ”elitserieklass”, men väl god ”allsvensk klass” (och det är ju bättre än vad de flesta lagen
i länet håller ;) ).
En styrelse bestående av män, kvinnor, unga och några aaaningen äldre…
En styrelse som gör vad man kan för att behålla antalet utövare, i en tid när all
föreningsidrott tappar medlemmar, tappar aktiva. Man har idéer, tankar om hur man kan gå
tillväga för att utöka antalet. Man är aktiva, med den begränsning som ideellt arbete
innebär, man har bara fritiden att ta till…
Men man försöker…
Som avslutning vill jag önska den ”nya” styrelsen fortsatt lycka till, det kommer säkert att gå
bra, men framför allt vill jag önska BBS lycka till nästa säsong.
Det har varit ett nöje att följa er i elitserien och nästa säsong är det slutspel som gäller!! Nu
när det är min sista möjlighet att fritt tycka till i ordföranderollen, skickar jag en sista tanke
till BBS, det är roligare när ni vinner med ett ”länslag”, än med ett ”kalottlag”, hantera det
som ni vill…
Tack alla för dem här åren, det har varit en tågluffarresa…
Er avgående ordförande
Mats Rantapää

ÅRSMÖTE

Norrbottens bowlingförbunds senaste årsmöte hölls den 30 maj 2015 i Luleå.
STYRELSEMÖTEN

Norrbottens bowlingförbund har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda
styrelsemöten.
REPRESENTATION

Vid Svenska bowlingförbundets årsmöte deltog Carl Wikhede.
Vid Svenska bowlingförbundets ordförandekonferens deltog Staffan Bergdahl.
MEDLEMSSTATISTIK

Norrbottens bowlingförbund hade 439 licenser 2016-05-01, en ökning med 14 licenser
jämfört med samma tid föregående år. Inom Norrbottens bowlingförbund finns 17
föreningar registrerade, en färre än förra året: BF Krypton, BK-65, BK BD-Pärlan, BK Loet, BK
Ripan, BK Veteranerna, BK Boden-Cometen, BK Boden-Cometen, Bodens BS, Bodens KK,
Haparanda BK, Kiruna AIF, Luleå BF, Pite BF, Piteå BK, Strajk Alley Hallförening, Team Berget
BK.
SERIESPEL

Under 2015-2016 har Norrbottenslagen haft totalt 17 lag med i seriespel från elitserien till
division 2 (en minskning med ett lag jämfört med föregående år).
Elitserien: Bodens BS
Nordallsvenskan: Bodens BS F, BK-65
Division 1: BK Ripan, Piteå BK, Team
Berget BK, BK Loet, BF Krypton, Pite
BF, Boden-Cometen
Division 2: Kiruna AIF, BF Krypton F,
BK BD-Pärlan, BK-65 F, Pite BF F, Luleå
BF, Bodens KK Dam (som drog sig ur
seriespel efter jul)
Bodens BS slutade på en femteplats i årets elitserie och hamnade precis nedanför
slutspelsstrecket. I Nordallsvenskan blev Bodens BS F Norrbottens bästa lag med en
tredjeplats. Division 1 vanns av BK Ripan och division 2 vanns av Kiruna AIF.

UNGDOMSVERKSAMHET

Norrbottens bowlingförbund har under verksamhetsåret arrangerat två ungdomstävlingar,
Norrtouren och Lilla VM, samt ett ungdomsläger.
Norrtouren 2015-2016
En individuell tävling med ungdomar från olika klubbar i länet från Norr- och Västerbotten.
Tävlingen har sju delar där ungdomarna samlar poäng till en final! Ett bra resultat på både
deltagare som deltog och spelarnas resultat. Totalt så var de 20 killar och 7 st tjejer och på
hela tävlingen blev de 100 starter . Finalen spelades i Piteå Segrar i Norrtouren 2015/2016
blev Emil Holmberg från BK Prana och Ellen Ekholm från BK Prana!
/Andreas Lindgren, ansvarig Norrtouren
Lilla VM 2016

Rickard Ekman, Krypton, och Karolina Lindström, BK-65 vann Lilla VM som avgjordes i
Malmberget första helgen i mars. I år hade vi totalt 13 deltagare, 9 pojkar och 4 tjejer. I år
gick vi tillbaka till att spela som vi gjort tidigare med stegfinal mellan de 3 bäst placerade
deltagarna efter kvalet som spelades över 16 serier. Roligt att se att Berget hade deltagare i
både pojk och tjejsidan. I tjejklassen deltog fyra tjejer och 15-åriga Karolina Lindström, som
även vann ifjol, drog snabbt ifrån och hade en stor ledning före övriga efter de 16 serierna
som spelades under tre dagar. I stegfinalen möttes först trean Sandra Björnfot och tvåan
Allis Lindbäck, båda också BK-65, och Allis vann 113-101. Allis mötte sedan Karolina i finalen
och där vann Karolina med 154-104. Killarnas tävling blev desto jämnare, och efter 16
spelade serier skiljde det knappt 30 poäng mellan de tre bästa: Mattias Johansson, Pite BF,
Rickard Ekman, Krypton, och Niklas Johansson, Pite BF. I den första stegfinalen vann Rickard
över Niklas med 198-146. I finalen mötte Rickard Mattias Johansson och vann två serier,
först 212-153 och sedan 245-190.
/Anders Nilsson, ansvarig Lilla VM

Ungdomsläger
Under helgen 6-7/2 2016 samlades 9 träningsvilliga och vetgiriga bowlingungdomar för ett
träningsläger i Boden. Norrbottens bowlingförbund hade planerat att ha ett träningsläger
med juniorlandslagets förbundskapten Eva Larsson men sjukdom stoppade henne från att
komma.
BBS-killarna Johannes Granström, Fredrik Larsson och Andreas Lindgren ställde upp i hennes
frånvaro, de är mycket glada över deltagarnas vilja att lära sig och bli bättre bowlingspelare.
Lägret innehöll allt från materialkunskap till teknikträning på banorna, allt för att ge
bowlarna större kunskap och en så bra bild som möjligt av vad som krävs!
Från ledarhåll så kan vi bara tacka för att vi fick chansen att hålla i det och lära er av det vi
kan. Vi hoppas att det blir fler tillfällen och ser fram emot att träffas på banorna!
/Johannes Granström, ledare vid ungdomslägret
UTBILDNING

En tränarutbildning steg 1 skulle ha genomförts i februari med juniorlandslagets
förbundskapten Eva Larsson, men utbildningen fick tyvärr ställas in i sista stund pga
sjukdom. Tränarutbildningen kommer att genomföras i september 2016.
WEBB

Hemsidan www.nbfbowl.se och Norrbottens bowlingförbund på Facebook har varit
välbesökta under året som gått. Vår intention är att samma information finns både på
Facebook och på hemsidan. Bodens BS framfart i elitserien har vi fått följa genom
matchreferat som lagets coacher har skrivit. Inlägget om att BK Loet kvalat till
Nordallsvenskan har nått 2.900 personer och inlägget om Ludwigs 300-serie och
rekordslagning nådde rekordmånga, nästan 3.500 personer såg inlägget i sitt flöde och 273
klick.

HANDIKAPPBOWLING

Väldigt få av de många spelare med funktionsnedsättning som finns i länet innehar någon
form av tävlingslicens. Det är tråkigt och något som vi vill förändra. Ändå anordnar vi DM för
denna grupp sedan ett par år tillbaka. Glädjen hos dessa spelare är något som många fler
borde uppleva. Att vinna är inte det viktigaste, utan att få träffa kompisar och umgås. I år
spelades DM i Piteå och tävlingen lockade 52 deltagare.
PENSIONÄRSBOWLING

Länets pensionärsföreningar har sedan många år spelat stadsmatcher mot varandra, och
sedan förra året spelas matcherna som en serie - Veterantouren! Lagen möts hemma och
borta och lagen består av 24-36 spelare som spelar fyra serier vardera. Årets veterantour
vanns av BK Seniorerna, Luleå.
Norrbottens Bowlingförbund har i år lagt ut information och resultat från Veterantouren på
vår hemsida och uppmanar pensionärsföreningarna att bli medlemmar i vår organisation
genom att bilda hallföreningar och ta hallicenser.
TÄVLINGAR

I Piteå avgjordes för första gången en deltävling i den Nordiska Seniortouren. Vinnare där
blev Stefan Yngström, Stureby, med rötterna från Malmberget.
Norrtouren avhandlas ju på annan plats, men den och Lilla VM är en viktig del för att utbilda
våra ungdomar i tävlande.
Jag tror att det kan tillkomma fler arrangörer. Man behöver inte slå på stort, utan det kan
ofta räcka med litet mindre tävlingar till att börja med!
/Carl Wikhede, tävlingsansvarig
SVENSKA MÄSTERSKAP

3-manna SM avgjordes i år i Hagfors för damerna och Västerås för herrarna. På damsidan
representerades Norrbotten av Bodens KK som placerade sig på en 22:a plats av 31 lag.
Bodens BS representerade Norrbotten på herrsidan med två lag som placerade sig på 21:a
och 24:e plats av 63 lag.
Ann-Cathrine Karlsson, Bodens KK, gick till final i individuella SM 2015 där hon placerade sig
på en 8:e plats i sin klass Damer A D45.

DISTRIKTSMÄSTERSKAP 2015-2016

Årets distriktsmästerskap för 3-mannalag arrangerades av Norrbottens bowlingförbund i
Boden i november och 23 3-mannalag deltog. Individuella DM samt mixed-DM arrangerades
av Luleå BF i februari i Luleå. Totalt deltog 111 individuellt startande och 11 mixedlag. DM
för funktionshindrade spelades i Piteå i oktober och hade 52 startande.
Distriktsmästare 2015-2016
Senior herr

Ludwig Ingerskog, Bodens BS

Senior dam

Caroline Johansson, Pite BF

Junior herr

Felix Nilsson, BK-65

Junior dam

Sofia Hultstedt, BK Ripan

H50

Staffan Bergdahl, BK-65

H60

Tommy Andersson, BF Krypton

2-mannalag herrar

Bodens BS (Andersson/Bergman)

3-mannalag herrar

Bodens BS (Andersson/Englund/Ingerskog)

4-mannalag herrar

Team Berget (Backefalk/Holmgren/Johansson/Olsson)

2-mannalag damer

Bodens KK (Karlsson/Strand)

3-mannalag damer

Bodens KK (Isaksson/Karlsson/Strand)

Mixed

Helena Josjö/Max Zackrisson, Bodens BS/BK Ripan

Distriktsmästare 2015-2016 funktionshindrade
Klass A Herrar

Jacob Pautamo, BK-65 Kalix

Klass B Herrar

Petrus Olsson, Älvsby HMK

Klass C Herrar

Lars Jonsson, Piteå HIF

Klass D Herrar

Jonatan Viklund, Piteå HIF

Klass B Damer

Sussi Andersson, Älvsby HMK

Klass C Damer

Lina Nordgren, BK-65 Kalix

Klass D Damer

Margareta Larsson, Piteå HIF

UTBYTEN

Detta år så var det premiär för bowlingen som sport att delta i Barents Summer Games. Dvs
inte bara bowling, utan ett tiotal andra sporter samlades i Uleåborg för att likt i en
miniolympiad tävla på många av stadens arenor. Vi hade ett mycket starkt lag, och det märks
verkligen att Bodens BS hjälpt till att höja kunskapsnivån. Alla kunde bidra och ingen föll ur
ramen. Något ovanligt var också att kampen spelades i augusti.
Som vanligt inleddes spelet med 3-manna och där vann Sverige 9 av 16 matcher, något som
räckte till en knapp ledning före Norge. Och dagen fortsatte i samma stil, Sverige låg hela
tiden några poäng före Norge medan Finland halkade allt längre efter. Hela kampen
avgjordes i den näst sista serien då Sveriges 4-mannalag 2 vann en riktigt jämn match mot
Norge 2 samtidigt som Norge 3 förlorade mot Finland - något som gjorde att norrmännen
inte kunde komma ikapp även om de vann allt i sista serien. Därmed vann Sverige bucklan
för tredje gången i rad.

LÄNSLAGET 2015. Bakre raden: Cecilia Lindmark, Gabriella Andersson, Ulrika Isaksson, Adam
Andersson, Christer Englund, Johannes Granström, Per Sundqvist. Främre raden: Helena
Josjö, Caroline Johansson, Ingela Karlsson, Ludwig Ingerskog, Tommy Petersén.
/Carl Wikhede och Lars Karlsson, förbundskaptener

REKORD OCH 300-SERIER

Under året har följande distriktsrekord slagits och godkänts:
Bodens BS 15 serier Bakers 3359 2015-11-07
Staffan Bergdahl 8 serier EU 2018 p 2016-02-17
Ronnie Holmgren 7 serier EU 1792 p 2016-02-20
Bodens BS 8-mannalag 4 serier AM 7518 p 2016-02-21
Ludwig Ingerskog 4 serier AM 1115 p 2016-02-21
H. Josjö/M. Zackrisson 16 serier Scotch Double 3595 p 2016-02-24
Caroline Johansson 7 serier EU 1596 p 2016-02-27
Caroline Johansson 8 serier EU 1793 p 2016-02-27
300-serier:
Marcus Henriksson, Luleå BF
Andreas Bergman, Bodens BS
Ludwig Ingerskog, Bodens BS – 3 st
Staffan Bergdahl, BK-65 Kalix – 2 st
Tommy Petersén, BK Ripan

UTMÄRKELSER

Årets klubb: Bodens BS som visat att ett norrbottenslag kan etablera sig i elitserien. Länets
spelare har tagit ett stort kliv framåt och laget har dessutom förstärkts med spelare från vårt
finska grannland. De har vunnit nästan alla hemmamatcher och verkligen bjudit på show för
norrbottenspubliken.
Årets junior: Ludwig blev inte uttagen till landslaget och U23-VM i USA, men ett snitt på
dryga 227, guldet i senior-DM, tre 300-serier och rekordslagningen på 1115 som var den
femte högsta slagningen någonsin vid seriematch i Sverige gör Ludde till Norrbottens
okrönte bowlingkung.

BOKSLUT

Norrbottens Bowlingförbund
802491-2613
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2015-2016

Resultaträkning

20150501/
20160430

20140501/
20150430

Intäkter
Föreningsavgifter
Gåvor och bidrag
Verksamhetsintäkter
Övriga intäkter

78 767
17 837
36 340

82 187
35 945
14 900
2 194

Summa intäkter

132 944

135 226

Kostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

73 207
30 045
1 500
104 752

2 721

Årets överskott

28 192

36 959

87 554
98 267

Norrbottens Bowlingförbund
802491-2613
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2015-2016

Balansräkning

20150501/
20160430

20140501/
20150430

Tillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

277 143
277 143

1 000
514
249 318
250 832

Eget kapital
Balanserade överskott
Årets överskott
Summa eget kapital

248 951
28 192
277 143

211 992
36 959
248 951

Skulder
Övriga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

1 881
1 881
277 143

250 832

SLUTORD

Vi i Norrbottens bowlingförbunds styrelse vill tacka för förtroendet under den gångna
säsongen 2015-2016.

____________________________________

________________________________

Mats Rantapää, ordförande

Helena Josjö, sekreterare

____________________________________

_______________________________

Louise Helgesson, kassör

Staffan Bergdahl, ledamot

____________________________________

_______________________________

Anders Nilsson, ledamot

Ingela Ahlbäck, ledamot

____________________________________
Andreas Lindgren, ledamot

