Verksamhetsberättelse för Lindome bouleklubb
2009-11-01—2010-10-31
Ledamöter i styrelsen under verksamhetsåret har varit följande:
Annika Fjelkner, ordförande
Henrik Ahlstrand, sekreterare
Mats Holmqvist, kassör
Ingvar Bergman, hallansvarig
Henrik Hugosson, sportchef
Bo Haraldsson, tävlingsansvarig
Robert Boström, rekryteringsansvarig

Under verksamhetsåret har det hållits ett årsmöte och elva styrelsemöten.
Klubbens information sköts genom vår hemsida www.lindomeboule.se Sidan sköts
på ett föredömligt sätt av webbmastern Anders Stenman.
Klubben har i år arrangerat: Lussemixen, Kuben singel, Marskatten,
Lindomespelen, Seriesammandrag 1 div 2, Halloween och Kubens jubileumssingel.
De olika sektionerna i klubben har ansvarat för olika tävlingar vilket lett till ett
mycket lyckat resultat.
Klubben har deltagit vid Lindomedagen då vi visade upp klubbens verksamhet.
Idrottslyftet
Klubben har erhållit idrottslyftspengar för följande aktiviteter:
Ungdomsträning med Bruno Le Boursicaud
Resekostnad till ungdomsledarseminarium i Stockholm
Juniorlandslagsläger med Bruno Le Boursicaud
Hallen
• Plastringar och VM-skytteringar har införskaffats.
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Veterangruppen har som vanligt på ett ypperligt sätt ansvarat för det löpande
arbetet i hallen. Ett stort tack till er alla!
Föreningens inkomster har minskat genom att uthyrningen till olika klubbar har
minskat. Vi har arrangerat olika former av företagsarrangemang med tävling,
mat och instruktörer. Detta är en god inkomstkälla. Nya hallar har kommit och
flera är på gång i vår omgivning så det gäller att vi kan utveckla vårt koncept.
Ungdomsverksamheten
Även under detta verksamhetsår har ungdomstruppen markerat sin ställning som
stark och framgångsrik inom klubben och ute i landet. Hela junior EM-laget
bestod av representanter från Lindome bouleklubb. Bra gjort!
Under våren har träningen skötts av Stefan Holmström, Sara Lindelöf, Marco
Silfverberg och Matilda Boström. Detta har fungerat mycket bra och varit
mycket uppskattat både av ungdomar och föräldrar. Under hösten har träningen
utförts av Marco Silfverberg och Niklas Carlén mfl.
Veteranverksamheten
Veteranerna har letts av Tore Sandqvist och Eivie Hjärthammar. Ingvar
Bergman har representerat oss i styrelsen.
För klubbens räkning har många av veteranerna utfört veckovis städning,
anskaffat varor till köket och deltagit i köksjobb under klubbens tävlingar samt i
viss mån fungerat som bärarlag inför klubbens uthyrningsverksamhet. Vår
försäljning av skraplotter har bidragit till att stärka klubbkassan.
Bouleaktiviteter
Vi har deltagit som veteraner med två lag i Division 2 och 3 och ett lag i
Svenska Cupen. De två lagen i seriespelen vann resp blev tvåa i sina divisioner.
Cuplaget tog sig fram till grundomgångens sextondelsfinal, där motståndet blev
för svårt.
Under året har en del av veteranerna deltagit i tävlingsspel av varierande slag
och en vänskapsmatch mot Stenunge har spelats. På lokal nivå har två serier
spelats: Veteransexan utomhus och en tvådagars för kvinnor.
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30 – 35 av veteranerna har deltagit i träning/spel på tisdag em. Vissa har också
deltagit onsdag och torsdag em. På torsdag eftermiddag har man även tränat
inför seriespel.
Vi har spelat den populära 10-an varannan tisdag under vår och höst. En del av
veteranerna har för egen del deltagit i många tävlingar av förbundssanktionerad
karaktär, t ex SM.
Under november/december genomfördes KM för klubbens veteraner.
Klubbmästare:
Singel : Sten Petersson
Dubbel : Ulla-Britt Söderberg och Arne Nord
Trippel : Ulla-Britt Söderberg, Arne Nord och Rune Andersson
Tävlingsverksamheten
Tävlingsverksamheten har under verksamhetsåret varit mycket framgångsrik
och de viktigaste resultaten var följande:
SM i Falun
Guld
Annika Fjelkner, skytte dam
Alexander Norin, skytte junior
Caroline Carlén och Daniel Eriksson, mixed junior
Linn Callderyd och Ivar Liljegren (från Djurgården, bland miniorerna kunde ett
lag bestå av spelare från olika klubbar), mixed minior
Filip Brazée, Sebastian Hjortander och William Silfverberg, trippel yngre junior
William Silfverberg, singel yngre junior
William Silfverberg och Sebastian Hjortander, dubbel yngre junior
Silver
Alexander Norin, skytte öppen klass
Niklas Carlén, skytte junior
Linn Callderyd, Emelie Csapo och Kajsa Lunman, trippel minior
Sebastian Hjortander, silver yngre junior
Håkan Berg och Anders Larsson, dubbel öppen klass
Håkan Berg, Anders Larsson och Alexander Norin, trippel öppen klass
Linn Callderyd och Kajsa Lunman, dubbel minior
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Brons
Håkan Berg, singel öppen klass
Alexander Norin, singel öppen klass
Nanna Boström och Niklas Carlén, mixed junior
Niklas Carlén, singel junior
Nanna Boström, Caroline Carlén och Daniel Eriksson, trippel junior
Femte plats
Linn Callderyd, singel minior.
DM Hällesåker
Guld
Henrik Hugosson och Sara Lindelöf, öppen mixed
Henrik Hugosson, Alexander Norin och Roger Söder, öppen trippel
Håkan Berg, öppen singel
Håkan Berg, Alexander Norin, öppen dubbel
Håkan Berg, skytte öppen
Daniel Eriksson, skytte junior
Silver
Nanna Boström och Niklas Carlén, öppen mixed
Fredrik Holmqvist och Rickard Strandberg, öppen dubbel
Alexander Norin, skytte öppen
William Silfverberg, skytte junior
Brons
Annika Fjelkner och Stefan Holmström, öppen mixed
William Silfverberg, öppen singel
Nanna Boström, singel dam
Henrik Hugosson och Patrik Thelaus, öppen dubbel
Nanna Boström, skytte junior
Landslagsspel
Alexander Norin, Daniel Eriksson, Niklas Carlén och Nanna Boström
representerade samtliga Sverige vid junior-EM i Frankrike och tog Sverige till
en tredjeplats.
Under samma EM representerade Alexander Norin Sverige i skyttegrenen och
tog guld!
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Prins Bertils juniorcup
Samma fyra spelare som deltog i EM representerade GBBF i Prins Bertils
juniorcup. Bäst gick det för Daniel och Nanna som vann tävlingen.
Elitserien
Lindome kom på tredje plats i årets upplaga av Elitserien.
Svenska Cupen
Lindome kom på andra plats i Svenska Cupen öppen.
Division 2 Västra
Lindome vann division 2.
Elitserien för juniorer
Lindome slutade på andra plats.
Division 1 för juniorer
Lindome vann division 1.
Slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det förtroende ni har visat styrelsen
under året. Vi vill också tacka alla medlemmar för ett fantastiskt år på banorna.
Ni har visat, inte bara er själva, utan också hela Boulesverige att Lindome är en
klubb att räkna med. Tack alla medlemmar!

Lindome 2010-12-30

Annika Fjelkner, ordförande
Henrik Ahlstrand, sekreterare
Mats Holmquist, kassör
Ingvar Bergman, hallansvarig
Henrik Hugosson, sportchef
Bo Haraldsson, tävlingsansvarig
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