DAGORDNING
Vid Östergötlands Bowlingförbunds årsmöte den 26 augusti 2020 kl 19.00
i Vilbergen Bowlingcenter, Norrköping
1. Upprop och godkännande av fullmakter
2. Fastställande av dagordning
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av 2 protokollsjusterare, att jämte ordförande justera protokollet, samt att vara
röstsammanräknare, vid eventuell omröstning
7. Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelser


Verksamhetsberättelse



Förvaltningsberättelse



Revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av arvoden
10. Val av ordförande för 1 år (avg. Leif Hillgren)
11a. Val av halva antalet ledamöter för en tid av 2 år
(avg Karin Wiklund, Maria Bergström och Roger Jonsson)
11b. Fyllnadsval av en-två ledamöter för en tid av 1 år
(eftertr Jan-Erik Falkhäll och ev Birgitta Persson)
12. Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år
(avg Peter Engesten och Tina Lindqvist)
13. Val av revisor för en tid av 1 år
(avg tf revisor Lars-Erik Ek)
14. Val av ombud till SvBF och Östergötlands Idrottsförbunds årsmöten
15. Val av ordförande samt 2 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
(avg. Ingemar Eriksson, Lena Brinkeback och Jan Fröjd)
16. Val av officiella organ
(nuvarande är Svensk Idrott, ÖBF:s officiella hemsida)
17. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för räkenskapsåret 2020-2021
18. Behandling av styrelsens förslag
19. Behandling av motioner som inkommit i laga tid
20. Avslutning med prisutdelning
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Årsberättelse för Östergötlands Bowlingförbund säsongen 2019-2020
Detta är förbundets 82:a verksamhetsår sedan bildandet 1938.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande

Leif Hillgren

Fyrklövern BC

Norrköping

sekreterare

Karin Wiklund

LDBS Zorita

Linköping

kassaförvaltare

Jan-Erik Falkhäll t o m 21/3 BK Örnen

Norrköping

v.ordf. samt tf kassör

Peter Engesten

Team Baltzar BC

Motala

ledamot

Roger Jonsson

Team Baltzar BC

Motala

Maria Bergström

Hajen BS

Norrköping

Robert Pohlman

Fyrklövern BC

Norrköping

Birgitta Persson

Hajen BS

Norrköping

Peter Engesten

Team Baltzar BC

Motala

Tina Lindqvist

Team Baltzar BC

Motala

suppleant

adjungerade ledamöter

revisor

valberedning

Morgan Pettersson

Linköping

Stefan Falkhäll

BK Örnen

Norrköping

Roland Skarin t o m 25/9

BK Örnen

Norrköping

Lars-Erik Ek fr o m 1/10

Fyrklövern BC

Norrköping

Ingemar Eriksson, sk

BK Örnen

Norrköping

Lena Brinkeback

BC Fyrklöver

Norrköping

Jan Fröjd

BK Lejonen

Norrköping

Övriga funktioner:
kansliansvarig

Styrelsen

ungdomskommitté

Roger Jonsson, Tina Lindqvist och Birgitta Persson

seriekommitté

Morgan Pettersson och Robert Pohlman

tävlingskommitté

Leif Hillgren och Roger Jonsson

utbildningsansvarig

Karin Wiklund

parabowlingskommitté

Carl-Johan Svensson och Roger Jonsson

damkommitté

Karin Wiklund och Maria Bergström

rekryteringskommitté

Styrelsen

webbansvarig

Karin Wiklund, Robert Pohlman och Maria Bergström

förbundsinstruktörer

Bo Hammarberg, Stefan Falkhäll

distriktsinstruktörer

Karin Wiklund, Moona Åberg, Gittan Aronson, Jonas Allard,
Patrick Bohm

EBTF Level 1 utbildade Christina Lindqvist (certifierad), Mariana Kiiskinen, Moona Åberg
Nya DTU instruktörer

Gittan Aronson och Elizabeth Mäki Björklund
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Representation
Svenska Bowlingförbundets SDF-konferens
Leif Hillgren och Jan-Erik Falkhäll
Svenska Bowlingförbundets årsmöte
Leif Hillgren och Jan-Erik Falkhäll
Ordförande konferensen
Leif Hillgren
Östergötlands Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarnas årsmöte
Karin Wiklund

Under året har styrelsen för Östergötlands Bowlingförbund genomfört ett planeringsmöte, en
julavslutning samt åtta (8) styrelsemöten.

Utmärkelser
Årets Bowlare:
Östergötands Bowlingförbund har även detta år valt att dela ut
tre utmärkelser i kategorierna;
Årets Bowlingprofil
Årets Eldsjäl
Årets Förening
Vilka som får respektive utmärkelse och motiveringen kommer
att presenteras på årsmötet – vi vill hålla lite på spänningen!

300-slagningar registrerade på Svenska Bowlingförbundet
(190406-200420 samt ej tidigare redovisade fr om 2019)
Kent Salomon
Elliot Moulin
Thomas Nilsson
Björn Johansson
Christopher Lüttke

IFK Norrköping BK
Team Baltzar BC
Team Linköping BC
BK Mjölby Bowling
BK Kaskad
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Haga, Norrköping
Eskilstuna
Eksjö
Haninge, Brandhagen
Fagersta

2019-01-26
2019-02-09
2019-03-03
2019-04-06
2020-02-09

Landskapsmatchen
Distriktsmatcherna mellan Östergötland och Småland har nu spelats varje år i obruten
serie från 1943. Det blev den 78:e matchen som Småland efter en rejäl spurt vann!
Östgötalaget fick en riktigt bra start och tog ledningen med 44 p över Småland! Ledningen
drygades ut efter två serier med ytterligare 97 p och tredje trots att endast sex poäng skiljde
där. Fjärde serien knappade Småland in och vann serien med 80 p men vi hade fortfarande
ledningen. Femte serien var riktigt jämn där Småland kom ikapp med ytterligare 10 p efter
höga slagningar i båda lagen 1973-1963 till Småland.
Sedan verkade det lite som att luften gick ur oss, vi gjorde vår lägsta slagning och Småland
tog över ledningen med 59 p. Sjunde serien dundrade Småland in matchens högsta
omgångssiffror 1986 mot våra 1774 vilket gav dem övertaget inför sista serien. Den gick till
Småland och slutresultatet blev 15238 till Småland och 14840 till oss. Förlust med 398 p.
Vi ledare som varit med sedan Östergötland vann senast (2015) tyckte ändå att vi kämpade på
riktigt bra och gav Småland en match. Vi ser helt klart fram mot nästa års möte i
Östergötland, det 79:e i ordningen!
Stort grattis till Småland för en bra upphämtning och slutspurt. De individuellt högsta
slagningarna gick till Östergötland där Teodor Samuelsson (junior/pojk) toppade på 1723 p
följt av Sebastian Gustavsson på 1692 p (herr). Östergötlands bästa dam blev Viktoria
Karlsson på 1516 p och flick/junior blev Sandra Lundgren på 1430 p.
Lagresultat
Östergötland - Dam 3021
Viktoria Karlsson
1516
Rebecca Landqvist 1505

Småland - Dam 3030
Maria Persson
1585
Malin Johansson 1445

Östergötland - Herr 3343
Sebastian Gustavsson 1692
Robin Hultsten
1651

Småland - Herr 3070
Anton Ahlgren 1657
Henrik Ahlstrand 1413

Östergötland - Flick 3996
Sandra Lundgren
1430
Alice Lindqvist
1305
Amanda Dössing
1261

Småland - Flick
Linda Johansson
Judith Friman
Emma Mewén

Östergötland - Pojk
Teodor Samuelsson
Adrian Sjöholm
Jack Leinhard

Småland - Pojk 4708
Daniel Johansson 1673
Loke Molander 1518
Jonathan Hallberg 1517

4480
1723
1428
1329

4430
1567
1446
1417

Totalt Östergötland 14840 Totalt Småland 15238
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Redovisning av tävlingar i distriktet
Det har genomförts en del tävlingar i våra bowlinghallar under säsongen.
Bl a den traditionella ungdomstävlingen Hajen Cup i Vilbergen, Norrköping och
damtävlingen Ladies Tournament i Haga, Norrköping samt Les Lion Cup i Vilbergen,
Norrköping. Vi väljer även i år att inte redovisa resultaten från de olika tävlingarna. Finns det
intresse att läsa resultatlisor finns dessa redovisade i BITS eller skrivna om på vår, klubbarnas
eller hallarnas hemsidor.
Vi kommer redovisa resultat från Distriktsmästerskap och Svenska Mästerskap.

Redovisning av länets Distriktsmästerskap
Mixed-DM i Haga Bowling, Norrköping - 21 startande par
Det var 21 startande par i år men av dem var inte fjolårets vinnare Christina Kiiskinen och
Mikael Wik med och försvarade titeln. Året segrare Rebecka Landqvist BK Kaskad och
Mathias Landqvist BK Origo vann i år med ganska klar marginal på 3391 poäng 267 poäng
mer än silvermedaljörerna Linda Larsson och Tobias Larsson, båda från Team Baltzar på
3124 poäng. Jämnare var det mellan silver och bronsplatsen som under sista starten gick till
Viktoria Karlsson och Oskar Ilfeldt, båda från BK Kaskad med 3100 poäng (endast 24 poäng
efter tvåan). Årets vinnare har som sagt spelat ihop tidigare och när vi tittat på lite statistik har
de bra slagningar och placeringar; 2016 kom de 2:a med 3455 poäng, 2017 kom de 3:a med
3049, 2018 deltog de ej och 2019 kom de 2:a på 3573 poäng. Inget dåligt snitt för våra nya
distriktsmästare!
Kul att se att det fortfarande finns par som vill spela mix-DM och att det även finns en del
ungdomspar/ungdomar som spelar. Bl a Linköpingsparet Sandra Lundgren och Joel Lothigius
som gjorde sitt 4:e mix-DM tillsammans och har haft högre slagningar för varje DM sedan
2017.
Medaljplaceringar – hela resultatlistan finns på hemsidan.
1:a plats Rebecca Landqvist / Mathias Landqvist BK Kaskad/BK Origo 3391 poäng
2:a plats Linda Larsson / Tobias Larsson båda Team Baltzar BC
3124 poäng
3:e plats Viktoria Karlsson / Oskar Ilfeldt båda BK Kaskad
3100 poäng

3-manna DM i Vilbergen, Norrköping – totalt 20 startande lag
Föregående årets antal startande lag styr hur många som går till final kommande år. Vi
tappade på både herr- och damsidan och hade 4 herrlag till SM-final i år. På damsidan sjönk
antal startande lag ytterligare och är nu nere på två startande damlag varav bara 1:an går till
SM-final. Pga covid19 ställdes 3-manna SM in så inga SM-finaler spelades.
Herrar – 18 startande lag, 1:an-4:an till SM-final
1. BK Kaskad 1 (C Lüttke/M Bernhard/R Hultsten)
2. BK Kaskad 2 (E Ågren/M Lenefjäll/W Svensson)
3. BK Örnen 1 (A Erlandsson/K Börlin/T Samuelsson)
4. BK Kaskad 3 (J Nilsson/K Gahlin Fransson/P Almqvist)

3220
3101
3036
2968

Damer – 2 startande lag, 1:an till SM-final
1. BK Kaskad (A Engström/C Kiiskinen/E Saranpää/V Karlsson)
2. BK Örnen (C Drevefjord/N Nävsjö-Ahlström/R Wärlander)

2687
2114
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DM Parabowling i Haga, Norrköping – 51 startande
Antalet startande spelare ökade med hela 16 spelare till årets DM för parabowlare till hela 51
startande. Det blev nya distriktsmästare i samtliga klasser även i år och vi säger ett stort grattis
till våra nya distriktsmästare!
Klass 0-100 (8 startande)
1. Cecilia Asserhed
2. Ove Törnkvist
3. Tina Weisner Stråhle

IF Blåklinten
IF Blåklinten
Vilbergens HBK

344
333
307

Klass 101-120 (22 startande)
1. Marcus Kallander
2. Andreas Hellgren
3. Maria Dufwenberg

IF Blåklinten
IF Blåklinten
Motala BF

379
379
379

Klass 121-140 (14 startande)
1. Pierre Ivarsson
2. Anders Borhn
3. Jeffrey Olsén

Motala BF
IF Blåklinten
Vilbergens HBK

457
453
419

Klass 140- (7 startande)
1. Sabina Nilsson
2. Johan Tancred
3. Jonas Karlsson

Team Baltzar BC
Team Baltzar BC
Vilbergens HBK

630
542
496

Verksamhetsberättelse från Parabowlingen i Östergötland
Säsongen 2019-2020 har varit en mycket bra säsong för handikappbowlingen i länet, främst
genom klubbarna MBF, IFB och VHBK.
Årets SM skulle ha spelats i Haga Bowling med det satte Covid19 stopp för.
Flera av länets spelare har passat på att spela Action Jubal när det spelades i Haga Bowling.
Herrar klass A 3:e plats Johan Tancred MBF.
Herrar klass B 2:a plats Pierre Ivarsson MBF
Damer klass A 2:a plats Sabina Nilsson Team Baltzar
Rännklass B 2:a plats Lie Johansson MBF
Grattis Motala bowling för fina resultat i Action Jubal.
Intresset för Östergötland Open har ökat hos spelare, ledare och anhöriga i Motala, Linköping
och Norrköping, tyvärr kunde vi ej spela färdigt serien pga Covid19, den sista deltävlingen i
Norrköping kommer att spelas under nästa år.
DM har kommit för att stanna. I år spelade vi i Haga Bowling.
Vi ser fram mot en ny bra bowlingsäsong 2020-2021.
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SVENSKA MÄSTERSKAP 2019/2020
SM Parabowlare i Helsingborg inställt pga Covid19
3-manna SM i Boden inställt pga Covid19
Individuella SM i Bowl-O-Rama, Stockholm inställt pga Covid 19

Verksamhetsberättelse från Tävlingskommittén
Vi har som vanligt i år genomfört länsmatchen mot Småland / Blekinge som i år spelades i
Eksjö där vi gjorde en jättefin öppning av matchen men Småland / Blekinge knappade in och
vann matchen till slut.
Mix-DM spelades i Haga i år där 21 par startade.
3-manna DM spelades i år i Vilbergen där vinnarna i respektive dam och herrklass blir
kvalificerade till 3-manna SM som i år inte spelat pga Covid19.
Här startade 18 herr och 2 damlag.
För resultat se under rapportering eller vår hemsida.
Under slutet av säsongen gick vi ut med intresseanmälan för att arrangera DM kommande
säsong till samtliga klubbar och hallar. Responsen har varit låg, kanske mkt tack vare att det
är svårt att planera in tävlingar under rådande pandemi.

Verksamhetsberättelse från Seriekommittén
Östergötlands representant i Mellansvenska seriekommittén har varit Morgan Pettersson som
sköter våra lokala serier på ett suveränt sätt.
Vi har haft en reservlagsserie i 8-manna med nio lag från Östergötland och ett lag från Örebro
(Hallsberg).

Verksamhetsberättelse från Utbildningskommittén
Av våra tre utbildade EBTF Level 1 är en certifierad för att gå vidare med Level 2, det är
Christina Lindqvist. Vi hoppas under kommande säsong få med fler som vill gå
tränarutbildningar och kommer stötta de som vill.
LOK-stöd och Idrottslyft har sökts och delats ut till ett antal föreningar i länet.
Våra föreningar har kunnat anmäla sig till workshops och utbildningar i idrottens
verksamhetssystem, IdrottOnline. Antalet redovisade utbildningstimmar sjönk marginellt men
förhoppningen är att vi ökar och att fler klubbar tar chansen att utbilda sina ledare, spelare och
föräldrar.
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Verksamhetsberättelse från Junior/Ungdomskommittén
I år blev fyra ungdomar från Östergötland uttagna till TSYA Markus Lenefjäll Kaskad,
Teodor Samuelsson Örnen, Elliot Moulin och Alice Lindqvist från Team Baltzar.
I år har vi satsat mer på den breda juniorverksamheten. Vi startade med ett höstlovsläger i
Haga den 30-31 oktober där vi hade 21 ungdomar från Norrköping, Åtvidaberg, Mjölby och
Motala som deltog. Vi satsade på grundträning enligt den nya tekniken för både en och
tvåhandsspelare, spärrspel, speljustering. Det var en mix från nybörjare till A-lagspelare. Vi
hade hjälp av distriktets TSYA ungdomar. Alice och Eliot stod för uppvärmningen inför alla
pass. Markus och Teodor kom och berättade om sina resor från nybörjare till sin nivå idag.
Tränare/Ledare på lägret var Tina Lindqvist, Mariana Kiskiinen, Moona Åberg och Sebastian
Gustavsson.
Då första lägret blev en succe så blev det efterfrågan för ytterligare ett. Så den 16-17 februari
körde vi ett höstlovsläger i Motala med 19 deltagare från Motala, Norrköping och Linköping.
Vi körde en del gemensamt men delade upp gruppen så en grupp körde mer grundträning och
en grupp hade släppteknik, klot och bankunskap vilket blev mycket lyckat för alla.
Tränare/Ledare på lägret var Tina Lindqvist, Mariana Kiskiinen, Moona Åberg, Roger
Jonsson och Jonas Allard.
Vi nominerade 10 ungdomar till nästa års TSYA varav tre blev uttagna från Östergötland.
Elliot Moulin, Alice Lindqvist och Sandra Lundgren.
Vår traditionella SM-kvalresa blev i år inställd på grund av Covid19 men vi ser fram emot
SM 2021.

Verksamhetsberättelse från Damkommittén
Vi fortsätter konstatera att antalet dambowlare ökar eller är stabilt i hela landet medan antalet
damlag sjunker. En trend vi alla måste hjälpas åt att vända. Östergötland har när den här
verksamhetsberättelsen skrivs totalt ca 100 licensierade damspelare (som spelat i någon form)
men bara ETT damlag i nationella seriesystemet.
LDBS Zorita hade vunnit sin div 1 och fått kvala om inte serien avslutats pga Covid19. Nu
har laget ändå fått en vakansplats till Norra Allsvenskan kommande säsong.
Vår förhoppning i Östergötland var att fler damlag skulle bildas i befintliga klubbar eller
genom samarbete i hallar eller mellan orter men tyvärr var underlaget eller intresset för litet.
Vi hoppas att på sikt kunna få igång damlag genom samarbeten mellan klubbar, hallar
och/eller orter. För som utvecklingen ser ut just nu kommer det snart bara finnas två
nationella damserier kvar – Elitserien och Allsvenskan.
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Slutord
Som ordförande för Östergötlands Bowlingförbund kan jag konstatera att det gågna
verksamhetsåret 2019/2020 har varit mycket annorlunda mot andra säsonger.
Det viktigaste målet är att stimulera ungdomsbowlingen med fortsatt satsning på ungdomar
och ledare. Vi har ju i år haft ett par tvådagars ungdomsläger med övernattning som varit
väldigt uppskattat. Dessa läger kan vi hålla tack vare att vi utbildat ledare som har behörighet
att hålla dessa samt att hallarna kunnat ordna med övernattning.
Ungdomar är ju bowlingens framtid!
Vi har under året höjt kompetensen på några ledare. Detta hoppas vi ska ge resultat till nästa
säsong.
Vi kommer även till nästa säsong att erbjuda utbildning av nya ledare och tränare.
Vi har även detta år ordnat resor till ungdomstävlingar, som tyvärr fick ställas in pga
Covid19.
Vi i förbundet har deltagit årsmöten för Svenska Bowlingförbundet samt
årsmöte/sammanslagning av SISU Idrottsutbildarna och Östergötlands Idrottsförbund.
Även den ordförande- och SDF-konferens som anordnats av Svenska Bowlingförbundet har
vi deltagit i.
Vi har även medverkat i andra föreläsningar och möten som berör vår bowling.
Vi har ett elitserielag i distriktet som i år skulle ha kvalat med det blev ju inget pga Covid19
när hela serien blåstes av.
Den årliga länsmatchen mot Småland/Blekinge spelades i Eksjö där vi var starka i början men
Småland/Blekinge kom igen och vann i år igen.
Styrelsen tackar som alla andra år våra klubbar, allianser, hallägare, sponsorer, föreståndare,
Östergötlands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna och Svenska Bowlingförbundet för det
goda samarbetet och det förtroende de visat oss.
Vi söker fortfarande någon eller några som vill ställa upp som ledare, tränare eller på annat
sätt hjälpa oss, vi ställer upp och ordnar utbildning till rätt nivå så tveka inte att kontakta oss.
Kom gärna med förslag till oss vad ni vill att vi ska göra eller förbättra så ska vi se om det går
att genomföra.
Pga Covid19 har vi inte kunnat närvara på vår kära vän, styrelseledamot och kassör i
Österötlands Bowlingförbund Jan-Erik Falkhälls hastiga bortgång. Vi har skickat blommor till
begravningen och kondoleansbukett till änkan.
Efter Haga Bowlings konkurs öppnar nu Söderköping upp hallen igen dit några klubbar flyttar
och andra får Vilbergen som hemmahall.
Vi tackar för en väldigt omtumlande och annorlunda säsong och önskar alla ett bra
sommaruppehåll så ses vi i höst.
Leif Hillgren
Ordförande Östergötlands Bowlingförbund
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Ekonomisk förvaltning redovisas separat
Resultaträkning 2019/2020
Balansräkning 2019/2020
Revisionsberättelse 2019/2020
Budget 2020/2021

Verksamhetsplan för 2020/2021
tas fram av nyvalda styrelsen vid första planeringsmötet
i början av säsongen
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Plats för anteckningar;
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Plats för anteckningar;
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