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Ordföranden har ordet 

 

Efter att ha varit ledamot i styrelsen för NBF under några år, fick jag på senaste årsmötet förtroendet 

att tillträda som ordförande. 

Såklart har jag likväl som hela styrelsen haft förhoppningen och ambitionen att vårt arbete ska bidra 

till och skapa förutsättningar för att den sport vi gillar så mycket....BOWLINGEN....ska utvecklas på ett 

positivt sätt. Detta då vad gäller bredd och omfattning såväl som kvalitet och sportsliga resultat. 

Konkret uttryckte vi detta i fyra tydliga mål för säsongen 2016/2017: 

- 20 nya licenser i varje hall 

- Genomföra tränarutbildning 

- Genomföra ungdomsläger, Norrtouren och Lilla VM 

- Få med ungdomar från Norrbottens klubbar till Team Talang 

Även om vi nu inte totalt sett nått målet vad gäller nya spelare vill jag ändå ge en eloge till den 

”satsning” som skett i Boden. Tänker då på ”barn bowlar gratis”....ledarledd ungdomsträning....och 

sist men inte minst Boden Ungdom som ett av lagen i säsongens div.4. Det här tycker jag inger hopp 

om att det faktiskt går att ”göra”. Genomförande av tränarutbildning, ungdomsläger, Norrtouren och 

Lilla VM.....kort o gott...Check. Tyvärr lyckades vi inte få med någon av våra ungdomar till Team 

Talang, men skam den som ger sig...vi kommer att fortsätta jobba för detta. 

För oss alla har det också varit både kul och spännande att följa ”vårt allas representationslag” i 

Elitserien. ”Forza BBS”....nästa säsong är det slutspel som gäller!!!!! 

Även om våra möten och kontakter alltid präglats av ”högt i tak” och massor av glädje så har vi under 

året tyvärr även fått uppleva sorg och saknad då vår styrelseledamot och bowlingvän förlorade 

kampen mot sin elaka sjukdom. Vila i frid Ronnie Holmgren      

Sist men inte minst vill jag rikta ett Stort och Varmt Tack till alla mina styrelsekompisar......utan ert 

engagemang hade vi inte åstadkommit nått alls under verksamhetsåret som varit! 

 

Ordförande 

Staffan Bergdahl     

   

 

 

  



Årsmöte 

Norrbottens bowlingförbunds senaste årsmöte hölls den 5 juni 2016 i Boden. 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande   Staffan Bergdahl 
Vice ordförande  Ingela Ahlbäck 
Sekreterare   Helena Josjö 
Kassör   Louise Helgesson 
Ledamot   Andreas Lindgren 
Ledamot   Johannes Granström 
Ledamot   Ronnie Holmgren 
Suppleant   Erika Stålnacke 
Suppleant   Carl Wikhede 

Ansvarsområden 

Ungdoms- och utbildningskommitté Andreas Lindgren 
Fredrik Larsson  
Ronnie Holmgren 

Rekryteringsansvarig  Carl Wikhede 
Serieansvarig   Vakant 
Tävlingskommitté  Helena Josjö 

Louise Helgesson 
Webbansvarig  Ingela Ahlbäck 
Parabowlingansvarig  Carl Wikhede 
Förbundskaptener  Carl Wikhede 
   Lars Karlsson 
Revisorer   Stig Larsson 
   Ulla-Karin Rönnbäck 
Revisorsuppleant  Gun-Britt Hällström 
Valberedning   Patric Gustafsson 
   Ulrika Iversen 
   Rolf Sundqvist 
 
  



Vision  och mål

Norrbottens Bowlingförbund står bakom Svenska Bowlingförbundets vision att bowlingsporten ska 

vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. 

Norrbottens Bowlingförbund ska stödja bowlingsportens utveckling i länet. Vi arbetar både för 

rekrytering av nya bowlingspelare till vår organisation och samtidigt för att göra bowlingen attraktiv 

för de spelare som redan finns i vår verksamhet. Bowling bidrar till folkhälsa på ett unikt sätt 

eftersom bowling kan utövas av alla åldrar och på alla nivåer. 

Målsättning 2016-2017 

 20 nya licenser i varje hall 

 Genomföra tränarutbildning steg 1 

 Genomföra ungdomsläger 

 Arrangera ungdomstävlingarna Norrtouren och Lilla VM 

 Få med ungdomar från Norrbotten i Team Talang. 

Styrelsemöten

Norrbottens bowlingförbund har under verksamhetsåret haft sex protokollförda styrelsemöten. 

Representation 

Vid Norrbottens Idrottsförbunds konferens deltog Helena Josjö och Ingela Ahlbäck.  

Vid Svenska bowlingförbundets årsmöte deltog Staffan Bergdahl. 

Vid Svenska bowlingförbundets ordförandekonferens deltog Andreas Lindgren. 

Medlemsstatistik

Norrbottens bowlingförbund hade 603 licenser 2017-04-30, en ökning med 164 licenser jämfört med 

samma tid föregående år. Inom Norrbottens bowlingförbund finns 18 föreningar registrerade: BF 

Krypton, BK 65, BK BD-Pärlan, BK Loet, BK Ripan, BK Veteranerna, Boden-Cometen, Bodens BS, 

Bodens KK, Bowlingarenans Hallförening, Club 65 Pensionärernas BK, Haparanda BK, Kiruna AIF 

Bowling, Luleå BF, Pite BF, Piteå BK, Strajk Alley Hallförening och Team Berget BK. Under 

verksamhetsåret har två nya föreningar tillkommit i Piteå: Bowlingarenans Hallförening och Club 65 

Pensionärernas BK. 

Rekrytering 

Årets siffror är de mest glädjande på många år. Norrbottens Bowlingförbund är det distrikt som ökat 

sina licenser mest i hela landet. 37,3% fler är vi detta år jämfört med förra. Totalt har vi 603 

licensierade spelare per 2017-04-30, vilket är fantastiskt glädjande.  

Två nya föreningar har startats, Club 65 Pensionärerna och Bowlingarenans BC Hallförening. Båda 

dessa hör hemma i Piteå. Att just på detta sätt få in våra redan befintliga bowlare i systemet är 

väldigt viktigt.  Vi kommer att fortsätta jobba för att våra redan befintliga bowlare i länet ska inneha 

en B-licens. Men vi måste också skapa tävlingar och aktiviteter för dessa grupper.  

I rekryteringsjobbet måste det finnas bra aktiviteter för de nya spelarna. Division IV gjorde comeback 

detta år med fyra lag, se mer på resultat sidan.  Spelformen med 4-manna lag som spelar tre serier 

istället för fyra var mycket lyckat Vi hann med total sex sammandragningar fördelande i Boden, 

Älvsbyn och Kalix. Detta är ett koncept som vi verkligen vill jobba vidare på.  



I Boden har en Bowlingambassadör anställts med hjälp av projektpengar från SvBf. Hallägaren i 

Boden, Daniel Rönnbäck, har jobbat på bra med sin hallförening och Barn Bowlar Gratis. Ett projekt 

som skall utvärderas om några år.  

Vi kan se tillbaka på en verkligen lyckad säsong när det gäller rekryteringsarbetet.  

Seriespel 

Under 2017-2018 har Norrbottenslagen haft totalt 14 lag (tre färre än förra året) med i seriespel från 
Elitserien till division 2, och uppdelningen våren 2017 såg ut så här: 

 

Bodens BS slutade på åttonde plats i elitserien vilket innebär att de blir kvar i bowlingens högsta serie 
även nästa år. I Nordallsvenskan har vi under våren haft två norrbottniska lag, Bodens BS F och Piteå 
BK, och där kom Bodens BS F trea och Piteå BK femma. Division 1 vanns av BK-65 som vann samtliga 
matcher i serien. Division 2 Norra Norrland vanns av Kiruna AIF i överlägsen stil. Serietabellerna finns 
på bits.swebowl.se.  

Norrbottens bowlingförbund har anordnat distriktsserien division 4. Fyra lag deltog och sex 
sammandrag med matcher har spelats under våren 2017. Segrade gjorde BF Krypton från Boden. 

Ungdomsverksamhet 

Norrbottens bowlingförbund har under detta verksamhetsår arrangerat ett ungdomsläger och två 

ungdomstävlingar, Norrtouren och Lilla VM.  

Ungdomsläger 

14 ungdomar deltog vid ungdomslägret 3-4/9 2016 som Eva Larsson och Dannie Madsen från 

Småland höll i tillsammans med några av de nyutbildade steg 1-tränarna. 

Ungdomarna som deltog fick träna grundteknik, spärrspel och precision under lägrets första dag 

medan dag två innehåll stationsträning, teori och individuell träning där alla filmades och fick 

spelanalys. Lägret var mycket uppskattat av både deltagare och ledare. 

Elitserien

Bodens 
BS

Allsvenskan

Bodens 
BS F

Piteå BK

Division 1

BK-65 
Kalix

BK Ripan

BK Loet

BF 
Krypton

Team 
Berget

Pite BF

Divison 2

Kiruna AIF

Pite BF F

BD-Pärlan

Boden-
Cometen

Luleå BF



Norrtouren 2016-2017  

Norrtouren är en individuell tävling för ungdomar där spelarna får hcp utifrån sin spelstyrka. Det 

finns en flick- och en pojkklass. Tävlingen består av åtta deltävlingar och finalspel. För att locka 

deltagare från hela länet arrangeras deltävlingar på alla orter där det finns bowlinghallar i 

Norrbotten. En av deltävlingarna spelades dessutom i Västerbotten.  

Vid deltävlingarna samlar spelarna poäng för att kvalificera sig till deltagande i finalen. Tävlingen har 

denna säsong haft deltagare från både Norr- och Västerbotten. Under deltävlingarna var det totalt 99 

starter spelade av 21 spelare, 13 st i pojkklassen och 8 st i flickklassen.  

Vinnare av kvalet i flickklassen blev Alva Holmqvist, BK Prana, på 122 poäng, i pojkklassen Filip 

Backman, BD Pärlan, med 157 poäng.  

På finaldagen deltog 6 flickor och 10 pojkar. Vinnare av årets Norrtour blev i flickklassen Allis 

Lindbäck från BK 65 i Kalix. På andra plats kom Alva Holmqvist och på tredje plats Tilda Holmberg, 

båda från BK Prana i Skellefteå.  

I pojkklassen segrade Emil Holmberg, spelande för Bodens BS. På andra plats kom Filip Backman från 

BD Pärlan i Älvsbyn, och på tredje plats kom Linus Aldrin från Pite BF. 

 

Lilla VM 2017 

Lilla VM i bowling är en tävling som Norrbotten Bowlingförbund arrangerar i samarbete med Lilla VM 

organisationen. Tävlingen spelas varje år i Malmberget i början på mars. I denna tävling spelar man 

scratch, d.v.s. att spelarna inte får tillgodoräkna sig något hcp. Tävlingen är uppdelad i en pojk- och 

en flickklass. Ungdomar födda 1/7 1998 och senare hade möjlighet att delta detta år. 

För att kvalificera sig till att delta i finalspelet i Malmberget kvalar spelarna genom att spela ett antal 

serier på sin hemmahall. Den bästa killen och bästa tjejen från respektive hall är direktkvalificerade, 

övriga finalplatser fylls på med de spelare som haft högsta slagningarna i kvalserierna. 

Extra roligt i år var den markanta ökningen av kvaldeltagare. Totalt deltog 21 ungdomar i kvalspelet 

på hallarna i Boden, Luleå, Älvsbyn, Kalix och Piteå. Utav dessa 21 var det 16 stycken kvalificerade sig 

till finalspelet i Malmberget. 

I finalen deltog 14 spelare, för hälften av dem var det första gången de deltog i Lilla VM. Ungdomarna 

spelar totalt 16 serier kval i finalen. Fyra serier på fredag eftermiddag, två pass om fyra serier på 

lördagen och ytterligare fyra serier på söndag förmiddag. De tre bästa från varje klass spelar sedan 

stegfinal och gör upp om pallplatserna. 



Karolina Lindström, Kalix, och Rickard Ekman, Boden, ledningen i sina respektiveklasser efter 

fredagens spel. Denna ledning behöll de under hela kvalspelet och gick båda vidare som klara 

kvalettor till stegfinalen. Rickards resultat över 16 serier var 2718 poäng och Karolinas 2523 poäng. 

 

Efter jämna och rafflade stegfinaler stod Karolina och Rickard som vinnare. I flickklassen placerade sig 

Julia Johansson, Älvsbyn, på andra plats. Sandra Björnfot från Kalix kom på tredje plats. I pojkklassen 

placerade sig Filip Backman och Jesper Johansson på andra respektive tredje plats, båda från Älvsbyn. 

Utbildning 

I september genomförde Norrbottens bowlingförbund 

en tränarutbildning steg 1 med 15 deltagare från 

Norrbotten. Eva Larsson, före detta förbundskapten för 

juniorlandslaget, höll i tränarutbildningen tillsammans 

med Dannie Madsen från Smålands bowlingförbund. 

Nya steg 1-utbildade tränare: Fredrik Larsson, Andreas 

Lindgren, Peter Berglund, Stefan Nilsson, Anna Enström, 

Sebastian Gabrielsson, Stefan Snell, Patric Gustafsson, 

Dennis Bladh, Malin Eriksson, Ingela Ahlbäck, Monica 

Olofsson, Fia Strand, Ingela Karlsson och Ann-Cathrine 

Karlsson. 

Parabowling 

Norrbottens bowlingförbund har sedan ett par år tillbaka arrangerat DM för parabowlare. De allra 

flesta i länets parabowlingföreningar är inte licensierade och alltså inte medlemmar hos NBF. Rent 

regelmässigt kan vi inte ens kalla tävlingen DM, då den förutsätter att medlemmarna har licens hos 

en klubb ansluten till bowlingförbundet, vilket bara ett fåtal har. Ändå har vi via denna tävling försökt 

att visa förträffligheten med att vara medlem i bowlingfamiljen.  Antalet nya medlemmar har ändå 

inte infunnit sig. Därför har ingen tävling arrangerats i år, men NBF avser göra ett försök att 

arrangera en tävling under hösten 2017 för länets licensierade parabowlare.  



Tävlingar 

Norrbottens bowlingförbund har arrangerat 3-manna DM i Luleå i höstas. Vi har stått som 

medarrangör på individuella och mixed-DM i Älvsbyn. Tre individuella tävlingar har arrangerats av 

klubbar/hallar i Norrbotten: Piteå Open, Kalix Open och nytt för i år Boden Open. Piteå Open vanns 

av Janne Norrblom, BK Ripan, Kalix Open vanns av Daniel Tserni, BK Loet och Boden Open vanns av 

Johannes Granström, Bodens BS. 

Svenska Mästerskap 

3-manna SM spelades i två steg, först åka på kval i Eskilstuna och Köping och sedan fick de sex bästa 

damlagen och tio bästa herrlagen spela final i Söderhamn under SM-veckan i vinteridrott.  

Inte mindre än tre lag från länet kvalade in sig till finalen i Söderhamn, ett damlag och två herrlag 

från Bodens BS. Bodens BS Damlag slutade fyra, och Bodens BS herrlag slutade fyra och sexa – de 

högsta placeringarna på många år av norrbottniska lag och något som måste ses som en stor 

framgång. Nästa år kommer finalerna i 3-manna SM att spelas i samband med SM-veckan i 

Skellefteå. 

Distriktsmästare 2016-2017 

Årets distriktsmästerskap i 3-mannalag gick i Luleå den 29 september 2016 och där deltog 15 lag. 

Individuella DM samt mixed-DM spelades i Älvsbyn i mars 2017 och där spelades 59 individuella 

starter och sju mixedlag deltog. 

Senior Herr Arto Kuusela, BK Loet 

Senior Dam Caroline Johansson, Pite BF 

Junior Herr Ludwig Ingerskog, Bodens BS 

H50 Dan Wälivaara, BD-Pärlan 

H60 Staffan Bergdahl, BK-65 

2-mannalag herrar Bergman/Unander, Bodens BS 

3-mannalag herrar Bergman/Sundqvist/Unander, Bodens BS 

4-mannalag herrar Bergman/Unander/Englund/Ingerskog, Bodens BS 

2-mannalag damer Ahlbäck/Josjö, Bodens BS 

3-mannalag damer Ahlbäck/Ahlm/Josjö, Bodens BS 

Mixed Unander/Karlsson, Bodens BS/Krypton 

Rekord och 300-serier 

Helena Josjö, Bodens BS, har slagit rekord på två serier EU med 533 poäng i Älvsbyn 2017-03-20. 

Emil Holmberg, Bodens BS, har slagit 300 poäng i Norrköping 2016-10-15. 

Utmärkelser 

Årets klubb: Bodens BS 

Årets junior: Ludwig Ingerskog, Bodens BS 



Utbyten 

Efter nyordningen där vartannat år spelas med Barents Games så var det i år dags att mötas enbart 

med bowlingen som idrott Barentskampen. Kampen gick detta år i Sverige och för första gången i 

den nya hallen i Boden, Strajk Alley.  

Sverige hade guld att försvara och med BBS spelarna som grundstomme så kunde vi också hålla 

Finland bakom oss med sju poäng. Låter kanske mycket, men en förlust mot Finland i 4-manna hade 

inneburit silver. Norge var litet längre efter detta år. Det märks att Bodens bowlande i elitserien har 

höjt kunskapsnivån och utförande en rejäl bit. Sverige var något bättre i tre-manna, sämre i två-

manna men starka insatser i fyrmanna gav totalsegern.   

Snittbäst denna gång blev Christer Englund, BBS och Caroline Johansson, Pite BF.  

I Sveriges lag deltog: 

Staffan Bergdahl 
Christer Englund 
Ludwig Ingerskog 
Emil Holmberg 
Daniel Unander 
Johannes Granström 

Helena Josjö 
Ingela Karlsson 
Cecilia Lindmark 
Caroline Johansson 
Malin Engman 
Louise Helgesson 

 

Förbundskapten: Carl Wikhede 

Assisterade: Per Sundqvist 



Webb 

Nyheter har löpande publicerats på vår hemsida nbfbowl.se och vår Facebooksida Norrbottens 

Bowlingförbund. Nyheten om att Janne Norrblom vann Piteå Open har varit den mest populära i år, 

inlägget har nått drygt 10 000 personer! 

  



Bokslut 

Norrbottens Bowlingförbund 
802491-2613 

Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2016-2017 

 

Resultaträkning   20160501/  20150501/ 

    20170430  20160430 

Intäkter 

Föreningsavgifter   70 467  78 767 

Gåvor och bidrag   13 612  17 837 

Verksamhetsintäkter   7 500   

Intäkter Norrtouren   21 160  21 390 

Intäkter DM    5 850  14 950 

Övriga intäkter   5 000 

Summa intäkter   123 589  132 944 

 

Kostnader 

Verksamhetskostnader      

Utbildning    21 807  1 606 

Kostnader träningsläger   15 534  15 020 

Kostnader DM   8 460  14 804 

Sponsring Norrtouren   5 058  2 358 

Kostnader Norrtouren   21 160  21 390 

Möteskostnader   12 078  18 516                                                                                                                    

Styrelsearvoden   6 993  7 992 

Övriga kostnader   40 192  23 066

  

Summa kostnader   131 282  104 752

   

 

Årets underskott/överskott  - 7 693  28 192

   

 

 

  



Norrbottens Bowlingförbund 
802491-2613 

Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2016-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Balansräkning   20160501/  20150501/ 

    20170430  20160430 

Tillgångar 

Kundfordringar      

Övriga fordringar      

Kassa och bank     277 143 

Summa tillgångar   269 449  277 143 

 

Eget kapital 

Balanserade överskott   277 143  248 951 

Årets underskott/överskott  - 7 693  28 192 

Summa eget kapital   269 449  277 143 

 

Skulder 

Övriga skulder       

Summa skulder      

Summa eget kapital och skulder  269 449  277 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Förslag till budget för verksamhetsåret 2017/2018 
 

 

Budget    20170501/  20160501/ 

    20180430  20170430 

Intäkter 

Licenser    42 000  39 700 

Föreningsavgifter   15 000  15 000 

Avgifter seriesystemet    16 000  15 767 

Bidrag     20 000  18 612 

Övriga intäkter   15 000  13 350

    108 000  102 429 

 

Kostnader 

Barents    15 000  30 232 

Styrelsemöten   8 000  7 084 

Externa möteskostnader    8 000  6 108 

Arvoden     7 992  6 993 

Ungdomsläger/utbildning    60 000  37 340 

Administration   2 000  2 041 

Övriga kostnader    30 000  20 324

    130 992   110 122 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Slutord 

 

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

 

 

 

____________________________________ 

Staffan Bergdahl, ordförande 

 

 

 

____________________________________ 

Helena Josjö, sekreterare 

 

 

 

____________________________________ 

Louise Helgesson, kassör 

 

 

 

____________________________________ 

Andreas Lindgren, ledamot 

 

 

 

____________________________________ 

Ingela Ahlbäck, ledamot 

 

 

 

____________________________________ 

Johannes Granström, ledamot 

 

  


