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Norrbottens Bowlingförbunds senaste årsmöte hölls den 5 juni 2011 
 
 
 
 Styrelse under verksamhetsåret 2011-2012: 
 
Ordförande Siv Björn  
 Stenvägen 18  
 952 31 Kalix 
 
Sekreterare Ingalill Nilsson 
 Kedjestigen 10 B 
 972 51 Luleå 
 
Kassör Mikael Karlsson 
 Lars Janssonsgatan 14 
 981 31 Kiruna 
 
Vice ordförande Mikael Karlsson 
 Se ovan 
 
Ledamot/Utbildningsansvarig Mats Rantapää 
 Kuskvägen 34 
 982 38 Gällivare 
 
Ledamot Ulrica Nilsson 
 Gamla Vägen 26 
 973 42 Luleå   
 
Ledamot/Webansvarig  Jan-Eric Jonsson 
  Banjogatan 22 
  943 32 Öjebyn 
   
Ledamot/Ungdomsansvarig Susanne Jonsson 
  Banjogatan 22 
  943 32 Öjebyn 
Förbundskapten och  
Adjungerande Ledamot/ 
Serieansvarig/ 
Tävlingsansvarig  Carl Wikhede 
  Kyrkbrogatan 19 
  941 31 Piteå   
 
Suppleant  Ingela Dahlberg 
  Tunastigen 93 
  973 44 Luleå 
 
 
 



 

 

Suppleant Mats Carlsson 
 Hermelinsgatan 29 
 961 74 Boden 
 
Revisorer Yvonne Karlsson 
 Domarvägen 39 
 961 39 Boden 
 
 Elisabeth Karlsson 
  
Revisorsuppleant Gun-Britt Hällström 
  
Valberedning Clas-Erik Nilsson 
 Källgatan 2 
 973 31 Luleå 
 
 Rolf Sundqvist 
 
Lokala VU: 
 
Luleå Ulrica Nilsson 
Piteå Mikael Hedkvist 
Boden Patrik Gustafsson 
Malmberget Petri Kuivila 
Kiruna Mikael Karlsson 
Kalix Jerry Fredriksson 
Haparanda Evald Liikamaa 
Älvsbyn Tom Johansson 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Dagordning vid Norrbottens bowlingförbunds årsmöte.  
söndag 2011-06-06 
 
1.  Mötets öppnande. 
2.  Utmärkelser. 
3. Upprop och godkännande av fullmakter samt justering av röstlängd. 
4.  Fråga om mötets behöriga utlysande. 
5.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
6.  Val 2 st justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet. 
7.  Föredragning av styrelsen och revisorernas berättelse. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
9.  Val av förbundsordförande för kommande verksamhetsår. 
10.  Val av 3 st ordinarie styrelseledamöter för 2 år  
11.   Val av 2 st styrelsesuppleanter för 1 år  
12.   Val av 2 revisorer och  en revisorsuppleant för 1 år. 
13.  Val av lokala VU i Boden, Kalix, Luleå, Piteå, Haparanda, Kiruna, 
       och Malmberget för 1 år 
14.  Val av ombud till Svenska bowlingförbundets årsmöte. 
15.  Val av ombud till Norrbottens idrottsförbunds årsmöte. 
16.  Utse NBF:s officiella organ. 
17  Val av valberedning. 
18.  Behandling av förslag framställda av styrelsen eller revisorerna. 
19.  Behandling av motioner framställda av klubbarna. 
20.  Fastställande av inkomst och utgiftsstat för kommande år. 
21.  Avslutning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 3 protokollförda styrelsemöten 
 
 
Representation 
Vid Svenska Bowlingförbundets årsmöte representerades NBF av Siv Björn och Carl 
Wikhede.  
 
Årets junior 
Till årets junior har styrelsen utsett Ludvig Ingerskog, BC Atlas med motiveringen att 
han under året utvecklats i sitt spel, är träningsvillig och tagit en ordinarie plats i 
klubbens A-lag. Han har också blivit uttagen till ett träningsläger med juniorlandslaget 
 
Årets stipendiat 

Till årets stipendiat har styrelsen utsett Jenny Sundberg Piteå BF med motiveringen 

att hon på kort tid gjort stora framsteg och är mycket träningsvillig. 
 
  
Tävlingsverksamhet och seriespel 
Det har under denna säsong anordnats fler tävlingar i Norrbotten. Piteå Open och 
DM genomfördes som vanligt. Under hösten avslutades Hyundai Cup med stegfinal 
efter kvalspel under hela året 2011.  Under slutet av december 2011 anordnade 
Luleå BF en icke sanktionerad tävling Pontus Closing.   
 
NBF har arrangerat DM för funktionshindrade i Kalix under mars 2012.  
 
Under året har 7 lag deltagit i Nordallsvenskan, 11 lag i Div. 1 Norra Norrland och 5 
lag i Div. 4.  
 
I den nystartade ungdomsserien deltog 9 lag 
 
 
Svenska Mästerskap 
Bodens KK  representerade länet i 3-manna damer och slutade  på 13:e plats.  
Bodens BS deltog med 2 lag och Piteå BK deltog med 1 lag i 3-manna herrar.  
Bodens BS  slutade på 23 och 44 plats, Piteå BK slutade på 39:e plats 
 
 
Distriktsrekord 
Under säsongen har Bodens KK slagit nytt distriktsrekord för damer 8-manna  4 ser. 
AM med 6159. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2011 års distriktsmästerskap spelades i Boden med följande resultat 
 
Damer Senior Helena Josjö  Bodens KK  
  
Herrar Senior Jonny Johansson  Piteå BK 
  
 
Damer Junior Gabriella Andersson  BK 65 
Herrar Junior Andreas Tserni  Atlas BC 
 
Damer D 40  Ulla-Karin Rönnbäck  Bodens KK 
 
Herrar H 50  Jan Rönnbäck  Bodens BS 
Herrar H 60  Kjell Henriksson  Luleå BF 
 
2-manna Damer Louise Lövgren/ 
  Helena Carlsson  Atlas BC 
 
2-manna Herrar Chriser Englund/ 
  Håkan Öhrling  Bodens BS  
 
3-Manna Damer Josjö/Karlsson/ 
  Jansson   Bodens KK 
  
3-manna Herrar Englund/Rönnbäck/ 
  Rönnbäck   Bodens BS  
 
4-Manna Herrar Andersson/Carlsson/ 
  Englund/Öhrling  Bodens BS 
 
Mixed   Helena Josjö/  Bodens KK 
  Christer Englund  Bodens BS 
    
 
2012 års DM för funktionshindrade i Kalix  
 
Damer  Susanne Andersson  Älvsby HMK 
 
Herrar  Mikael Jonsson  Luleå BF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Informationsverksamhet www.nbfbowl.se 
 
Informationsverksamheten har flutit på under verksamhetsåret och webbansvarige 
har publicerat inbjudningar till utbildningar samt fortlöpande inkommande materiel.  
 
Jan-Eric Jonsson 
Web-ansvarig 
 
 
Ungdomsansvarige i Norrbottens bowlingförbund. 
 
Ungdomsbowlingen i Norrbotten 2011-2012 
 

Norrtouren 

En individuell tävling med sju deltävlingar runt om i länet, varav spelarna får räkna de 

fyra bästa för att kvalificera sig till finalspel.  Deltävlingarna har spelats i Skellefteå, 

Piteå, Älvsbyn, Boden, Malmberget, Kiruna, Boden och Kalix. Tävlingarna har spelats 

i 5 ser am spelsätt med dyn hcp. Totalt har det varit drygt 140 starter. Spelare från 

Skellefteå i söder till Kiruna i norr har deltagit. Tävlingen är sanktionerad av SvBf och 

resultaten är rapporterade till BITS. 
 

Segrare i Norrtouren 2011/2012 blev Louise Helgesson, Piteå BK och Andreas 
Tserni, Atlas BC. 

 

Norra Ungdomsserien 

En serie för ungdomslag, med 3-m-lag från Skellefteå i söder till Kiruna i norr. Serien 

har spelats som telefonmatcher i hemmahall och ringts in till Ungdomsledaren som 

rapporterat in resultaten i BITS. Förutom telefonmatcher har det varit två 

sammandrag, ett i Kalix och ett i Skellefteå. 

Malmberget lämnade tyvärr WO efter februari pga spelarbrist. De hade två lag i 

serien. Kalix lämnade WO till sammandraget i Skellefteå pga spelarbrist. 

Finalen spelades i Älvsbyn 21 april. Laget från Älvsbyn segrade med Luleå på andra 

och Skellefteå på tredje plats.  

 

Teknikmärken 

Teknikmärken liknande simningens märken ”grodan”, ”baddaren” osv har tagits fram 

och likaså kriterier för vad spelarna ska kunna prestera för att få varje märke och 

detta har erbjudits samtliga hallar och ungdomsledare i Norrbotten. Teknikmärkena 

finns i olika svårighetsgrader för att utmana spelare på alla nivåer.  

Projektet med teknikmärken görs för att stimulera ungdomar på alla nivåer att träna 

och utveckla sitt bowlingspel. Märken ska fungera som morot och ”belöning” att de 



 

 

har klarat en nivå av kunskap och skicklighet. Alla nivåer är tydligt preciserade både 

för spelare och tränare.  
 
 
 

Lilla VM 

Lilla VM gick av stapeln i Malmberget i vanlig ordning i början på mars. Tävlingen 

hade en ny finalform genom att man införde stegfinal för de tre bästa pojkarna och 

flickorna detta år.  

Segrare blev i år Jenny Sundberg, Pite BF och Johannes Granström, Atlas BC. 

 

Junior Masters 

I år har flera av länets juniorer spelat Junior Masters-tävlingar. Dessa spelare är 

Helena Carlsson, Johannes Granström, Ludwig Ingerskog och Andreas Tserni. 

Ludwig Ingerskog och Johannes Granström gick vidare till finalspel i några av Junior 

Masterstävlingarna och Ludwig nådde som bäst en femte plats. Ludwig blev bland de 

tio bästa tre gånger och blev femma två gånger. Johannes Granström kom bland de 

tio bästa en gång. 

 
Susanne Jonsson 
Ungdomsansvarig 
 
 
 
Förbundskaptenens rapport 

Barentskampen 2011 Vuokatti Finland. 

Tyvärr blev finnarna än en gång lite för starka för oss, och vi kunde inkassera en ny 

andra plats. Bra spel och ledning i början förbyttes i några snöpliga förluster med ett 

fåtal poäng. Dessutom är vårt gamla paradnummer, fem-manna- spelet inte vår bästa 

gren numera. Det märks att vi inte spelar fem-manna någonstans. Finnarna är 

betydligt bättre på den delen, som de ju spelar i sitt seriespel.  Förr ville ju alltid 

Finnarna slå Sverige till varje pris, och nu så har även Norge fått sig en släng av den 

sleven, inte lätt att vara storebror! Snittbäst i Sverige var Helena Josjö(Sundqvist) 

204,8 och Ulf Pettersson, 199,6. 

 Positivt är dock att våra unga spelare tar för sig, och att vi i fortsättningen kommer 

med än fler spelare under 23 år.  Det känns dessutom som om vi fått till ett lite 

annorlunda tänk även hos Norge och Finland, när det gäller kostnaderna, som vi har 

bromsat de sista åren. Boende i stugby och självhushåll kommer att bli stående 

inslag i kommande kamper.   
 
Carl Wikhede 



 

 

Förbundskapten 
 

 

Ordförande har ordet 

Att vara ordförande i Norrbottens Bowlingförbund är ett hedersuppdrag som jag 
värderar högt. Detta med tanke på allt jag får vara med om under ett verksamhets år 
och allt jag får lära mig.  
Ungdomarna i länet fortsätter att utmana och utvecklas vilket känns extra roligt att få 
vara med om.  
Pensionärerna är också en grupp som utvecklas vilket är roligt med tanke på att vi 
alla blir äldre en dag. 
Men det finns fortfarande områden att utveckla och med hjälp av entusiaster och 
eldsjälar så vet jag att detta kommer att lyckas. 
Jag hoppas att vi tillsammans i Norrbotten på ett eller annat sätt även i fortsättningen 
arbetar för att utveckla idrotten och att vi välkomnar alla som vill vara med oavsett 
förutsättningar, ålder eller kön. 

Det är med stolthet jag på ordförande konferensen får presentera allt som görs ute i 
länet. Att Norrbotten dessutom är det län som ökar mest vad gäller licenser är bara 
en bonus av allt som sker.  
Därför vill jag rikta ett stort tack till alla aktiva, spelare, ledare och hallägare, utan er 
och det samarbete som sker varje dag ute i hallarna så skulle det vara svårt att växa 
och bedriva idrotten i länet med tanke på våra unika förutsättningar. 

Med hopp om fortsatt gott samarbete för bowlingen i länet tackar jag för året som 
gått. 

Siv Björn 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kassörens rapport och budgetförslag. 
 
Årets resultat är bra 26119,81 
Barents blev billigare än tidigare, beroende på att vi nu försöker dra ner på 
kostnaderna så mycket som möjligt.    
Ungdomsansvarig sökte bidrag som också blev beviljat  
Kassan är god ca 150,000:- 
 
 
BUDGET 
 
Inkomster  
  2012-2013   2011-2012 

Licenser  75000  70000 

Serie   5000   5000 

Bidrag  15000  15000 

Summa  95000  90000 

 

Utgifter 

Ungdom  15000  13000 

Resekostnader 20000  20000 

Utbildning  10000  10000 

Barents kamp 20000  15000 

Data/kontorsmatr.   1500    3500 

Svbf/årsmöte 10000  10000 

Finans    2500    2500 

Nbf/årsmöte 10000  10000 

Stipendium    1000    2000 

Handikapp    5000    5000 

50 års firandet 15000 

Summa  1100000  90000 

  -15000 

 
 
Mikael Karlsson 



 

 

Kassör  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slutord 
Det 50:e verksamhetsåret i ordningen är avslutat. Vi vill från styrelsens sida tacka 
länets klubbar och funktionärer, till ett bra verksamhetsår. Ett stort tack också till  
Hallarna och dess personal. Vi vill önska bowlarna och den nya styrelsen lycka till 
inför den kommande säsongen 2012-2013. 
 
 
Luleå i maj  2011 
 
 
 
 
 Siv Björn Ingalill Nilsson Mikael Karlsson 
 
 
 
Mats Rantapää Susanne Jonsson Jan-Eric Jonsson 
 
 
 
Ulrica Nilsson 
 
 
   
 
  
 
 


