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BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
 
STYRELSE 
 Ordförande  Björn Andreassen 
 Sekreterare  Eva Dahlberg Lindvall 
 Kassör   Ulla Sundberg 
 Vice ordförande  Jan-Erik Svensson 
 Ledamot   Roger Nyström 
 Suppleant   Lisa Persson 
 Suppleant   Rolf Norling 
 
TÄVLINGSKOMMITTE´ 
 Tävlingsledare  Roger Nyström 
 Tävlingsledare  Jan-Erik Svensson 
 Ansvarig Riksserien  Björn Andreassen 
 
LOTTERIKOMMITTE´ 
 Varulotterier  Inger Svensson 
 Varulotteriet  Kicki Ekbom 
  
FESTKOMMITTE´ 
 Ledamot   Solveig Korpiniemi  
             sammankallande 
 Ledamot   Sven Matti 
     
REVISORER 
 Ordinarie   Alex Karlsson 
 Ordinarie   Pia Elmgren 
 Suppleant   Maj-Lene Jansson 
 
VALBEREDNING 
 Sammankallande  Tommy Lundberg 
 Ledamot   Gunvor Strand 
 Ledamot   Gösta Lindgren 
 
BPBS HEMSIDA             

Webb.master  Anders Renström 
 

. 
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SAMMANFATTNING AV TÄVLINGSÅRET 2018 
 
Vårsäsongen. 
 
Under våren genomfördes sex klubbmatcher alla ingående i Veterantouren.   
Endast två förluster under hela säsongen 2018/2019 innebar en klar serieseger 
Vi deltog även i ett antal individuella tävlingar såsom: DM för pensionärer, 
Skellefteåmästerskapet samt KM. 
 
DM, som spelades i Kalix, gav oss stora framgångar, främst för våra damer  
Distriktsmästare  Monika Svalkvist 
 
Klassegrare: D41 Gunnel Snell-Lidberg   

D46 Maj-Lene Jansson  
D51 Lisa Persson  
D52 Monika Svalkvist  
H51 Christer Westberg. 

 
och även 3 lagsegrar 

2-manna dam Monika S och Gun-Mari Lundberg  
4-manna dam Maj-Lis Enström/Gunnel S-L/Lisa P /Maj-Lene J  
2-manna herr Roger Nyström och Ove Sundén  

 
KM 
 
Damer utan hcp   Damer med hcp 
 

1. Monika Svalkvist 698 Eva Dahlberg-Lindvall   930 
2. Eva Dahlberg-Lindvall 694 Yvonne Åhl       925 
3. Gunnel Snell-Lidberg 664 Lilian Sundqvist     939 

 
Herrar utan hcp   Herrar med hcp 
 

1. Bo Riström  844 Anders Svensson    908 
2. Ola Engfors  760 Tommy Strand    884 
3. Ove Sundén  758 Ola Engfors    876 

            Christer Westberg 
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Höstsäsongen 
 
Klubbmatcherna under hösten, 4 borta och hemma, resulterade i  
fyra vinster och en förlust. Det bör framhållas att vi lyckades vinna 
bortamatchen i Malmberget för första gången på mycket länge. 
Traditionsenligt ordnades Luciatävlingen med grötlunch och med stort 
deltagande. 
 
SAMMANFATTNING AV TRÄNINGSÅRET. 
 
Träningen har som vanligt bedrivits två ggr i veckan, måndagar och torsdagar, 
med sommaruppehåll mellan 30/5  - 25/8. Därutöver tränar många medlemmar 
extra på egen hand. 
Antalet deltagare på träningarna har i snitt under året legat på ca 60 pers. 
ungefär som året innan. Däremot har antalet damer minskat något. 
 
Roger Nyström 
 
RIKSSERIEN  
 
Våren 
Riksserien säsongen 2018-19 gav till resultat en serieseger för Herrar 1 vilket 
resulterade att de avancerade till division 2. Herrarna knep även två 
andraplatser, herrar lag 2 och 4. 
 
Hösten 
Intresset för Riksserien innebar av till säsongen 2019-20 ökade antalet lag till 
fem för både damer och herrar.  
 
Fördelning mellan antal kvinnor och män i föreningen förändras tyvärr till 
damernas nackdel. Den nuvarande numerären kan inför säsongen 20-21 
innebära ytterligare ett herrlag, men ett mindre damlag. 
 
ÖVRIGA TÄVLINGAR 
Ramslaget som startades upp förra året genomfördes även i år med ett ökat 
antal deltagare. Ny tävling för året var Skinkslaget som avslutade höstsäsongen. 
 
För tredje året i rad deltog vi i Skellefteåmästerskapen, och även i år med 
framgång och särskilt för våra duktiga damer. 
Damer 65 – 74 år vann Monika Svalkvist för andra året i rad med Lisa Persson 
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på andra plats.  
 
I klassen damer 74 – äldre vann vi de tre första platserna. Vann för tredje året i 
rad gjorde Maj-Lene Jansson, denna gång med Gunnel Snell-Lidberg och Maj-Lis 
Enström på efterföljande platser. De tre damerna har i de tre tävlingar som de 
har deltagit i varit bland de fyra främsta. 
På herrsidan 65 – 74 kom Ove Sundén på en tredje plats. 
Mixedklassen blev en repris av föregående år. Etta Maj-Lene Jansson/Roger 
Nyström med Monika Svalkvist/Christer Westberg på andra plats. 
 
Björn Andreassen 
 
Under året har vår förening glädjande nog fått sju nya medlemmar, tyvärr har 
några även slutat men sammantaget har föreningen i december månad 105 
betalande medlemmar. 
Vid höstupptakten inbjöd vi tillsammans med Strajk Alley Bodens pensionärer 
att gratis prova på bowling. Gensvaret, 25 deltagare, blev bättre än förväntat. 
 
Införskaffande av nya matchdräkter påbörjade under hösten och levererades till 
årsskiftet. Tacksamt konstaterar vi att sex företag sponsrade oss, vilket höll 
tröjpriset på en rimlig nivå. 
 
Bodens kommun införde 2018 möjligheten för föreningar med pensionärs-
medlemmar att få aktivitetsbidrag för sin verksamhet, kravet var att föreningen 
tillhörde någon pensionärsorganisation, 
BPBS gör ju inte det. Vi tillskrev våren 2018 kommunen om att vi ansåg oss 
förbigångna och att vi ville att reglerna skulle ändras så vi också skulle komma 
ifråga för bidraget. Det blev ingen positiv ändring för oss då. Under 2019 
uppvaktade vi kommunalrådet Catarina Ask, som är ordförande för 
Kultur- fritids- och ungdomsnämnden och när nämnden hade sitt sista 
sammanträde för 2019 ändrades reglerna så att vi också skulle komma ifråga för 
aktivitetsbidraget, men med kravet att merparten av våra medlemmar tillhör 
någon pensionärsorganisation. Vi har hört efter hur många av våra medlemmar 
som är anslutna till en pensionärsorganisation och vi måste vara minst 53 st och 
glädjande nog visade det sig att vi är 61 som är anslutna. Vi kommer att söka 
bidraget för hösten 
2019 då vi har haft verksamhet 2584 timmar, det ska bli spännande att se hur 
utfallet blir. 
 
Initiativ har tagits för att få medlemmar att prenumerera på Bingolotto samt 
ansluta sig till Svenska spels Gräsroten, som ger intäkter till föreningen. 
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Vad gäller abonnemang på bingolotter så har det minskat under året, som mest 
har vi haft 21 st och f n har vi 13 st prenumeranter, tyvärr så sjunker antalet 
som prenumererar. Vi får 13 kronor per lott 
och för 2019 blev det ca 9400 kronor. 
 
Förutom årsmötet, har 2 medlemsmöten och 5 styrelsemöten genomförts. 
De populära årskorten med en kostnad av 4 800 kr har gällt även för i år.  
 
 
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 2020 
 
 
 
____________________________________________________________________________________         
Björn Andreassen               Eva Dahlberg Lindvall     Jan-Erik Svensson 
 
 
 
________________________________________________________________________________                         
Ulla Sundberg                Roger Nyström  
 
 
 


