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SAMMANFATTNING AV TÄVLINGSÅRET 2018
Vårsäsongen.
Under våren genomfördes 7 klubbmatcher varav 6 ingick i Veterantouren.
4 segrar och 3 förluster gav oss en andraplats efter Kalix i den slutliga
tabellen i Veterantouren för säsongen 2017/2018.
Vi deltog även i ett antal individuella tävlingar såsom: DM för pensionärer,
Skellefteåmästerskapet samt KM.
DM, som spelades i Piteå, gav oss 3 klassegrar:
Gunnel Snell-Lidberg i klassen damer – 1940
Maj-Lis Enström i klassen damer 1941– 945
Ove Sundén i klassen herrar 1946-1950
och även 2 lagsegrar:
Maj-Lis Enström/Gunnel Snell-Lidberg i 2-manna damer
Maj-Lis/Gunnel/Lisa Persson/Maj-Lene Jansson i 4-manna damer.
KM
Damer utan hcp
1. Monika Svalkvist
2. Maj-Lis Enström
3. Stina Lundbäck

Damer med hcp
765
666
664

Herrar utan hcp
1. Helge Andersson
2. Christer Westberg
3. Ove Sundén

Lilian Sundkvist
Stina Lundbäck
Monika Svalkvist

935
932
939

Herrar med hcp
851
819
808

Lars Karlsson
Helge Andersson
Gösta Lindgren

980
963
952

Även i övriga tävlingarna nåddes goda resultat av våra tävlande.
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Höstsäsongen
Klubbmatcherna under hösten, 4 borta och 1 hemma, resulterade i
3 vinster och 2 förluster varav en av förlusterna kom på hemmaplan vilket
är ganska ovanligt.
Som vanligt avslutades tävlings- och träningsåret med en Luciatävling med
grötlunch.
SAMMANFATTNING AV TRÄNINGSÅRET.
Träningen har som vanligt bedrivits 2 ggr i veckan, måndagar och
torsdagar, med sommaruppehåll mellan 15/5 - 27/8. Därutöver tränar
många medlemmar extra på egen hand.
Antalet deltagare på träningarna har i snitt under året legat på ca 60 pers.
ungeför som året innan. Däremot har antalet damer minskat något.
Roger Nyström
RIKSSERIEN
Våren
Riksserien säsongen 2017-18 gav till resultat två andraplatser, båda våra
andralagen tog de platserna. En tredjeplats gick till damernas förstalag som
denna säsong spelade i högsta serien
Hösten
Till säsongen 2018-19 var vi tvungna att minska antalet damlag från sex till
fyra. På herrsidan ser det ljusare ut och fortsätter det att komma in nya
manliga medlemmar kan det bli möjligt att utöka med ett lag till totalt fem.
Fördelning mellan antal kvinnor och män i föreningen ligger oförändrat.
Männen är ett tjugotal fler. Vi har rekryterat kvinnor men inflödet av män
har varit fler.
Björn Andreassen
Under året har vår förening glädjande nog fått 15 nya medlemmar, tyvärr
har några även slutat men sammantaget har föreningen i december månad
109 betalande medlemmar.
Förutom årsmötet, har 2 medlemsmöten och 5 styrelsemöten genomförts.
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De populära årskorten med en kostnad av 4 800 kr har gällt även för i år.
Under året har styrelsen tagit upp ”Bowlingens vett och etikett”.
Nytt för i år var att vi i samband vid höstsäsongstarten anordnade
Ramslaget, en cup med handicap som vände sig till alla aktiva
bowlingspelare i Boden, vilken blev uppskattad av de 33 deltagarna.
Vår utmärkta Webb master Anders Renström har gjort förändringar på
vår hemsida, som gjort den ännu bättre.
Med hänvisning till ovanstående berättelser får styrelsen tacka för det
gångna året samt önska den tillträdande styrelsen framgång under det
kommande verksamhetsåret. Vi vill också tacka alla som bidragit till att
underlätta verksamheten i BPBS bland annat genom att skänka priser till
våra lotterier.
Boden i januari 2019
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