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ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 2013
DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Öppnande av årsmötet.
Upprop och godkännande av fullmakter samt justering av röstlängd.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet tillika
rösträknare.
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, styrelsens förvaltningsberättelse
och revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Behandling av förslag framställda av förbundsstyrelsen och revisorerna.
Behandling av motioner som av förening, minst två veckor före distriktsmötet,
insänts till styrelsen.
Fastställande av budget för löpande räkenskapsår.
Val av ordförande i förbundsstyrelsen för nästkommande år.
Val av övriga styrelserepresentanter för två arbetsår
Val av styrelsesuppleanter för ett arbetsår.
Val av revisor och revisorssuppleant för ett arbetsår.
Val av ungdomsansvarig, utbildningsansvarig, IT-ansvarig/webbmaster,
handikappansvarig, tävlingsansvarig, serieansvarig samt distriktsinstruktör.
Val av ombud till Svenska Bowlingförbundets årsmöte.
Val av ombud till Upplands Idrottsförbunds/SISU:s årsmöte.
Val av valberedning.
Avslutning av mötet.
Prisutdelning
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INLEDNING
Upplands bowlingförbunds har nu haft verksamhet i 45 år som eget distriktsförbund.
Seriespelet har rullat på som vanligt men med stor framgång då tre lag kvalade till
Allsvenskan och två klarade det (UBC 90 och Bålsta BC) samt att BWK Ankarets damer
fortsätter spela bra och var även denna säsong snubblande när ett kval till Elitserien.
Inriktningen under säsongen har varit att försöka stärka dam- och ungdomsbowlingen. Den
viktigaste aktiviteten är det planerade träningslägret med Juniorlandslagets förbundskapten,
Eva Larsson. Lägret kommer att genomföras i maj 2013. Mer om detta kommer i nästa
verksamhetsberättelse.
Vi inledde säsongen med en planeringskonferens/styrelsemöte i Grisslehamn. Övriga
styrelsemöten har genomförts i samband med Upplands Juniortour vilket medfört att även
medlemmar från olika klubbar kunnat deltaga och fått en inblick i vårat arbete. Totalt har vi
haft 4 st protokollförda styrelsemöten.
Filip Thelander var Upplands deltagare i Team Talang under verksamhetsåret.
Ungdomsverksamheten har utökats vilket är positivt.
Ett krafttag har gjorts med att uppdatera distriktsrekorden.
Tyvärr står Östhammar utan egen hall just nu vilket är tråkigt men det finns hopp för att en ny
hall ska byggas inom kort.
Anders Thenstedt och Olle Karvonen avgår ifrån styrelsen.
Till sist ett stort tack till alla som arbetat med UBF’s styrelse/medarbetare, klubbar och alla
som bowlat under det gångna året.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande: Bertil Pettersson
Vice ordförande: Anders Thenstedt
Sekreterare: Monica Holmström
Kassör: Per Solnes
Ledamöter: Rikard Thelander
Ersättare: Åsa Säfström, Olle Karvonen
Adjungerad IT-ansvarig: Peter Tidbeck
Revisor UBF: Annsofi Holst
Revisor suppl.: Bo Lindh
Kommittéer
Utbildningskommitté: Vakant/Styrelsen
Ungdomskommitté: Vakant/Styrelsen
Tävlingskommitté: Peter Tidbeck.
Handikappkommitté: Vakant/Styrelsen
Seriekommitté: Anders Thenstedt.
Valberedning: Lars Sjölund (Uppsala, sammankallande), Mikael Olsson
(Östhammar), Boris Olsson (Norrtälje) Per Köhler (Enköping) Tomas Wikberg (Bålsta)
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Verksamheten
Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Förbundet har under året haft 16 föreningar i distriktet fördelat på följande orter:
Uppsala 6, Enköping 2, Bålsta 3, Norrtälje 2 samt Östhammar 3.
Vårt årsmöte genomfördes den 13 juni 2012 i Fyrishov, Uppsala.
Informationsblad med information om bl.a. ungdomstävlingar, DM och annan information har
sänts till samtliga klubbars styrelser och anslagits i våra hallar samt lagts ut på vår hemsida.
Även denna säsong blev det ett ekonomiskt överskott. 21 528 kr.
På Svenska Bowlingförbundets årsmöte den 30 september i Sollentuna representerades vi av
Monica Holmström och Peter Tidbeck
I ordförandekonferensen 2-3 februari 2013 i Arlanda deltog Bertil Pettersson.

Bertil Pettersson

Anders Thenstedt

Per Solnes

Monica Holmström

Rickard Thelander

Olle Karvonen

Åsa Säfström
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TÄVLINGSKOMMITTÉNS VERKSAMHET 2012- 2013
Tävlingskommittén ber att få avlägga följande verksamhetsberättelse för den gångna
säsongen.
Distriktsmästerskap individuellt
Distriktsmästerskapen för Damer och Herrar genomfördes med kvalspel i egen förening
inklusive re-entry för senare finalspel. Klassindelning var Open och Hcp. Dam respektive
Herr. Till final fick förening 1 finalist upp till 5 startande, därutöver ytterligare 1 finalist för
var 5.e startande.
Finalspelet ägde rum i Rinkeby den 2 februari 2013 under mycket trevliga former. Finaldagen
spelades med kvalificering, kvartsfinal, semifinal och final som avgjordes med stor spänning,
många av de utslagna spelarna stannade kvar till allt var kvar. Tyvärr finns det fortfarande
klubbar som inte ställer upp på distriktets anordnade tävlingar.
•
•
•
•

Distriktsmästare Dam Open blev Lina Eklund, Uppsala BC 90
Distriktsmästare Herr Open blev Peter Wihlborg, BWK Ankaret
Distriktsmästare Dam HCP blev Britt-Marie Karlsson, BK Ene
Distriktsmästare Herr HCP blev Richard Källström, Norrtälje Bwk

Resultat i BITS
Distriktsmästerskap 3-manna
3-manna DM arrangerades av Uppsala BC 90 i Uppsala 15 december 2012. 12 herrlag och 4
damlag.
Distriktsmästare damer blev:
Uppsala BC 90 lag Anette Bergman, Catrin Johansson, Lina Eklund
Distriktsmästare herrar blev:
Uppsala BC 90 lag Anders Adriansson, Daniel Hellsten, Micael Hamberg
Resultat i BITS
Distriktsmästerskap Mix
Årets MIX-DM arrangerades av BWK Ankaret i Norrtälje 12 november 2012. 9 lag kom till
start.
Distriktsmästare 2012-2013 blev Lina Eklund och Micael Hamberg UBC 90
Resultat i BITS
Distriktsmästerskap - Junior och ungdoms DM
Arrangerades av Team Enköping 13 april 2013 och lockade 27 deltagare i två klasser.
Distriktsmästare ungdom blev Filip Ericsson, Team Enköping
Distriktsmästare junior blev Sara Nyberg, Team Enköping
Resultat i BITS
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Rankingfinalen 2013
Rankingfinalen 2013 spelas i Gävle Bowlinghall den 9 maj och hur det gick kommer att
framgå i verksamhetsberättelsen för 2013/2014, men den som inte kan hålla sig till dess kan
hålla ögonen öppna på vår hemsida
Upplands Junior Tour 2012 – 2013
Under säsongen har det spelats 4 av 5 tävlingar i touren. Sista deltävlingen spelas den 12 maj
och vem som vann hela touren denna säsong kommer vi skriva om i verksamhetsberättelsen
2013-2013 men hur det gick kommer det finnas information om på vår hemsida

SERIEKOMMITTÉNS VERKSAMHET 2012-2013
Seriespelet i Uppland har omfattats av 14 olika divisioner med 27 deltagande lag.
För att spara på miljön har vi i år valt att inte redovisa respektive divisions tabell i
verksamhetsberättelsen utan hänvisar till informationen i BITS (bits.swebowl.se). För dig som
hämtar och läser denna via datorn kan klicka på respektive divisions namn och då komma
direkt till tabellen.
Mellanallsvenskan
Uppland representeras i denna division av Uppsala BC 90 efter att de 2011-2012 kvalade till
sig en plats i allsvenskan.
Uppsala BC 90 fick i år kvala för att hålla sig kvar i mellanallsvenskan vilket de lyckades
med. Säsongen 2013-2014 får de sällskap av ett annat lag från distriktet, nämligen Bålsta BC.
Division 1 Södra Svealand
Uppland representeras endast av ett lag i denna division och det genom Bwk Ankaret.
Ankaret vann sin grupp, fick där med möjlighet till kval för spel i mellanallsvenskan. Man
vann de två första kvalen men i sista kvalet mot IFK Norrköping blev det stopp, så Bwk
Ankaret försätter en säsong till i denna division
Division 1 Norra Svealand
Uppland representeras av två lag Bålsta BC och Team Enköping BK.
Bålsta som slutade tvåa i sin grupp fick möjlighet att kvala för att ta en plats i
mellanallsvenskan. Kvalomgångarna lyckades man så bra att man gör Uppsala BC 90 sällskap
i allsvenskan nästa säsong.
Team Enköping slutade 6a i sin grupp och blev därmed tvingade till kval för att hålla sig kvar
i serien. Man vann första kvalet men förlorade i sista och därmed spelar man i division 2 nästa
säsong.
Division 2 Södra Sveland
Uppland representeras av BC Cobber’s, Uppsala BC 90 F, BC Pegasus, Norrtälje Bwk, Bålsta
BC F.
BC Cobber’s vann sin grupp och fick chansen att spela till division 1, tyvärr föll Cobbers och
blir kvar i divisionen.
Uppsala BC 90 F fick också möjlighet att kvala för spel i division 1, men tyvärr föll även de i
första kvalomgången och får fortsätta spela i division 2.
Norrtälje Bwk slutade näst sist i sin grupp och det innebar att man blev tvingad till
kvalmatcher för att behålla sin plats i divisionen. Norrtälje Bwk lyckades mycket bra och
vann sina 2 kvalmatcher och blir kvar i divisonen nästa säsong.
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Bålsta BC F slutade näst sist i sin grupp och blev precis som BK 12:an tvingade till kval för
att behålla sin plats i divisionen tyvärr förlorade man kvalmatchen och får spela i division 3
nästa säsong.
Division 2 Norra Svealand
Uppland representeras av Östhammars BS som kom sist i sin grupp och blev tvingade till kval
för att hålla sig kvar i divisionen. Tyvärr föll man i första kvalomgången och kommer då spela
i division 3 nästa säsong.
Division 3 Sydöstra Svealand
Uppland representeras av Bwk Ankaret F. Klubben vann sin grupp och fick så möjlighet att
kvala för spel i division 2 nästa säsong. Tyvärr lyckades man inte hela vägen utan det blir
fortsatt spel i divisionen nästa år.
Division 3 Nordvästra Svealand
Uppland representeras av Team Enköping BK F, BK Joar, BK Ene, BC Cobber’s F och
Pegasus F. BK Ene vann sin grupp och fick kvalchans för att spela i en högre division
kommande säsong. BK Ene lyckades inte i kvalet utan blir kvar i division 3 nästa säsong
också.
Norra Allsvenskan
Uppland representeras av Bwk Ankaret som slutade 4 och missade kval till elitserien med 4
poäng.
Stockholmsligan 4
Norrtälje Bwk B har fått möjligheten att spela i denna Stockholmsserie. Norrtälje Bwk slutade
fyra av 10 lag.
Reservlagsserie 4
Denna serie blev något haltande då bowlinghallen i Östhammar stängdes ner och vi fick jobba
om serien så att lagen från Östhammar fick spela sina matcher i Uppsala respektive Norrtälje.
Serien fanns av Östhammars BS B som vann 19 av 20 matcher.
Reservlagsserie 8
Denna serie omfattas av 4 manna lag och Uppland representeras av BK Ene B och BK Joar B
som slutade 5a och 6a av 7 lag.
FBL-Fyran
Uppland har ett lag i denna liga och det är Bwk Ankaret som slutade 9 av 12 lag.
FBL-Tvåan B
Uppland representeras av Norrtälje Bwk som vann denna serie.
Dalarna/Västmanlands ungdomsserie
Bwk Ankaret anmälde först ett lag i denna serie, men drog sig sedan ut pga flera orsaker.
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Nästa säsong har vi lag i följande divisioner
• Mellanallsvenskan
o Uppsala BC 90
o Bålsta BC
• Division 1
o Bwk Ankaret
• Division 2
o Team Enköping BK
o Norrtälje Bwk
o BC Cobber’s
o Uppsala BC 90 F
o BC Pegasus
o Bålsta BC F.
• Division 3
o Bwk Ankaret
o Östhammars BS
o Team Enköping BK F, tveksamheter råder om laget är kvar.
o BK Joar
o BK Ene
o BC Cobber’s F
o Pegasus F
• Norra allsvenskan dam
o Bwk Ankaret
Ovanstående är med reservation för att lag drar sig ur eller tillkommer.
Vi önskar alla klubbar lycka till i seriespelet säsongen 2013/2014
900-slagningar av damer i serien gjordes av:
Emelie Holmström, Bwk Ankaret
Victoria Viktorsson, Bwk Ankaret
Annette Burman, Bwk Ankaret
Lina Eklund, UBS 90
Helena Lijsing Magnusson Bwk Ankaret

986, 965, 934, 916 och 910
922
922
922
905

1000-slagningar av herrar i serien gjordes av:
Perthi Lehto, Team Enköping
Tord Sjöberg, Bwk Ankaret
Mathias Andersson, Bwk Ankaret
Christer Plahn, Bålsta BC
Daniel Hellsten, UBC 90
Niklas Holmström, Bwk Ankaret

1048
1039
1032
1021, 1001
1011
1006
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UTBILDNINGSKOMMITTÉNS VERKSAMHET 2012-2013
Utbildningsfrågorna har under detta år hanterats av styrelsens arbetsutskott. Någon
verksamhet finns inte att rapportera

HANDIKAPPKOMMITTÉNS VERKSAMHET 2012-2013
Vi vet att ett flertal klubbar i distriktet haft en verksamhet för handikappade men vi kan tyvärr
konstatera att vi från distriktsförbundets sida inte haft någon samlad bild av verksamheten ute
i distriktet. Detta är ett uppenbart förbättringsområde.

UNGDOMSKOMMITTÉNS VERKSAMHET 2012-2013
Upplands Junior Tour har i år haft deltävlingar i alla hallar i distriktet och har haft ett ökande
antal deltagare. UJT har även lockat ungdomar från andra distrikt under året och inför nästa år
planeras att annonsera mera i granndistrikten.
Erbjudande till distriktets ungdomar gick ut om att spela Hajen Cup i Norrköping gratis.
Rickard Thelander och Mikael Olsson åkte dit med 16 ungdomar. Därtill fanns Ankaret på
plats med 9 st.
Ungdomarna har även fått möjlighet att spela Djurgårdens Ungdomstournament med
subvention från UBF under året.
Deltagare i Team Talang under säsongen har varit Filip Thelander från Bålsta BC.

EKONOMISK REDOVISNING 2012-2013
Resultatrapport tom 2013-04-30
Intäkter
Licenser
Föreningsavgifter
Övergångar
Serieavgifter
Tävlingstillstånd
Acciser
Anmälan DM
Anmälan UJT
Anmälan Rankingfinal
Bidrag
Övr intäkter
Ränteintäkter
Summa intäkter

41 370,00
14 000,00
0,00
30 967,00
200,00
34 024,00
27 220,00
10 625,00
0,00
12 464,00
0,00
3 330,15
174 200,15

Kostnader
Medaljer/Priser
Rankingfinalen
UJT
DM
Hajen Cup
Årsmöte SDF
Årsmöte SVBF
Lokalhyra
Uppvaktningar
Kontorskostnader
Personalkostnader
Övr kostnader
Årets resultat
Summa
kostnader
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1 607,00
10 350,00
15 280,00
30 364,00
24 524,00
816,00
2 292,00
26 588,00
0,00
2 716,00
25 351,15
12 784,00
21 528,00
174 200,15

Resultat per enhet
10-Styrelse & kansli
11-Tävlingskommittén
12-Seriekommittén
13-Ungdomskommittén
14-Utbildningskommittén
15-Handikappkommittén
Årets resultat

-25 247,00
-18 124,00
101 448,00
-36 549,00
0,00
0,00
21 528,00

Balansräkning per 2013-04-30
Tillgångar
Inventarier
Kunder
Kortfrist fordringar
Förutbet kostn/Uppl
int
Kassa/Bank
Summa tillgångar

0,00
3 968,00
0,00
4 718,00
347 646,06
356 332,06

Skulder & eget
kapital
Eget kapital
Leverantörer
Kortfr skulder

324 295,91
1 085,00
9 423,15

Årets resultat
Summa S & EK

21 528,00
356 332,06

INKOMNA MOTIONER
Motion angående farmarlag
Uppsala BC 90 önskar att upplands bowlingförbund driver följande motion på Svenska
bowlingförbundets årsmöte.
Förslag:
Att spelare som deltar i föreningens A-lag får inte delta i F-lag samma serieomgång.
Att spelare som deltar i föreningens A-lag de två sista serieomgångarna får inte delta i
kvalmatch för F-laget.
Att regelförändringarna träder i kraft omedelbart.
Bakgrund
Svenska bowlingförbundets styrelse har på styrelsemöte den 11-12 april fattat besluta om att
det i varje farmarlagsmatch får delta en spelare utan några som helst restriktioner.
Såvitt man kan förstå är skälet till beslutet att man vill underlätta för föreningar med
farmarlag att få ihop fullt lag. Genom att erbjuda denna möjlighet kan fler lag tänkas anmäla
farmarlag eller behålla sina farmarlag vilket innebär fler lag i seriespelet och tanken är säkert
att detta också då borde innebära fler licensierade bowlare än utan denna regel.
I tron att man fattat ett beslut som ska gynna antalet lag och licenser är risken stor att man
fattat ett beslut som på lite sikt innebär det rakt motsatta.
Vår utgångspunkt är att seriespelet i alla divisioner ska vara en seriös tävling. Att tävla seriöst
tycker vi innebär att förutsättningarna för alla lag ska vara någorlunda lika. En grundläggande
regel i tävlingssammanhang brukar vara att en spelare endast kan representera ett lag.
Reglerna om farmarlag innebär redan innan aprilbeslutet att denna princip är naggad i kanten.
I praktiken får en spelare i och med farmarlagsreglerna delta i mer än ett lag i seriespelet.
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Detta har dock begränsats så att en förening inte kan använda en och samma spelare i två
olika lag under samma serieomgång. När nu denna regel nu utvidgas innebär det att principen
om lika förutsättningar än mer naggas i kanten.
Det är lätt att se att farmarlag kan få stora fördelar av denna regel. Att plocka med en spelare i
laget som normalt spelar i en högre division ger oerhört stora fördelar. Dessa fördelar kommer
att drabba andra lag. Detta kommer att leda till att seriespelet inte upplevs rättvist vilket
kommer leda till att spelare tröttnar och lägger av vilket kan innebära färre föreningar och lag
i seriespelet. Det finns en stor risk att det som troligen upplevs som ett klokt beslut för att
behålla antal lag och antal licenser är kontraproduktivt. Vad ska styrelsen fatta för beslut nästa
gång det kommer uppgifter om att man har svårt att fylla sina farmarlag? Två fria spelare?
Tre? Och så vidare….
Vår uppfattning är att det renhåriga tävlingsmomentet i seriespelet måste hållas högt för att
vara en produkt som lockar nya bowlare och behåller de bowlare som finns nu. Om
bowlingförbundet vill locka andra kategorier av spelare in i verksamheten får någon annan
produkt där man kan få delta lite hur som helst skapas.
Uppsala BC 90 2013-05-20
Anders Adriansson
ordförande
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PRISUTDELNING
Omgångsmedaljer 2012 – 2013
Omgångsmedaljer herrar
Guld
Christer Plahn
Bålsta BC
Mathias Andersson
Bwk Ankaret

Silver
Tord Sjöberg
Pertti Lehto
Anders Ellene

Bwk Ankaret
Team Enköping BK
Bwk Ankaret
Brons
Björn Viktorsson
Bwk Ankaret
Daniel Hellsten
Uppsala BC 90
Kent Eriksson
Bålsta BC
Lars Grewell
Norrtälje Bwk
Mathias Andersson
Bwk Ankaret
Niklas Holmström
Bwk Ankaret
Per Köhler
Team Enköping BK
Peter Wihlborg
Bwk Ankaret
Rasmus Viktorsson
Bwk Ankaret
Reinhold Delwall
BK Omega
Rickard Thelander
Bålsta BC
Robert Jansson
Bwk Ankaret

Omgångmedaljer damer
Guld
Emelie Holmström
Bwk Ankaret
Emelie Holmström
Bwk Ankaret
Lina Eklund
Uppsala BC 90
Lina Eklund
Uppsala BC 90
Silver
Helena LijsingMagnusson
Bwk Ankaret
Jessica Tidbeck
Bwk Ankaret
Victoria Viktorsson
Bwk Ankaret
Brons
Katarina Holmberg
BK Flamman
Sara Nyberg
Team Enköping
Sofie Zetterström
Bwk Ankaret

Säsongens högsta serieresultat på herrsidan med hela 1 048 stod Pertti Lehto, Team Enköping
för. På damsidan var Emelie Holmströms 986 poäng årets högsta slagning.
Spelare som plockat flest poäng genom placeringar på omgångsbästalistorna under året har
varit Emelie Holmström, Bwk Ankaret och Tord Sjöberg, Bwk Ankaret
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