
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
Styrelsen för Sällskapet Gamla Bowlare, lämnar härmed följande redogörelse för 
verksamhetsåret 2018 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning 
Ordförande Leif Sävkvist 
Vice ordförande Bo Pelander 
Kassör Per Strandberg (avliden 31/7) 
 Wolfgang Walter (fyllnadsval 22/9) 
Sekreterare Tony Gibbemark 
Suppleant   Jan Hultgren 
      ” Leif Sundström 
Revisorer Hans Broström 
Rev suppl. Gunnar Moquist 
UK  Bo Östlund 
  ” Gerry Eriksson 
Valberedning Hans-Åke Carlsson 
        ” Anders Wirtanen 
 
Sällskapet har under året haft två ordinarie medlemsmöten, års- och höstmöte. Styrelsen har 
hållit två protokollförda möten. Med anledning av vår kassör Per Strandbergs bortgång 
genomfördes fyllnadsval och Wolfgang Walter invaldes i styrelsen som ny kassör. Under 
våren har en revision av medlemsförteckningen genomförts. Efter mycket arbete via post och 
mail har flera medlemmar avförts ur vårt medlemsregister. 
Nya medlemmar har valts in efter årsmötet 2018. Bengt Larsson, Pär Linde, Bernt Noaksson, 
Bo Pettersson, Wolfgang Walter, Åke Zetterstedt, Johnny Östby och Elis Friman. 
Medlemsantalet är 80 aktiva och 5 passiva. 
Styrelsen har beslutat att utnämna Sten ”Buddy” Lundmark till Hedersmedlem för lång och 
trogen tjänst, och ett värdefullt organisatoriskt arbete för sällskapet. 
GB:s Hemsida. 
Vår sekreterare uppdaterar vår  hemsida med adressen >www.gamlabowlare.com<. Hemsidan 
har fått ett positivt mottagande. 
Tävlingar: 
Magnus Cup. 
Segrade gjorde Hans Andersson som besegrade Tibor Krausz i finalen. Vi hade 24 startande i 
tävlingen som spelades på Bowl4Joy, Vårby.. 
GB-pokalen. 
Göran Bergendorff segrade med fina 941 poäng (inkl 116 hcp). Tävlingen avgjordes på 
Bowlingpalazet, Högdalen och vi hade 30 startande. 
GB:s KlubbMästerskap. 
Segrare blev Tibor Krausz med 988 poäng (hcp21), KM spelas över 4 serier. Bo Östlund tvåa 
med  962 poäng (hcp39) och på tredje plats kom Holger Åhman 929 poäng (hcp 9). KM hade 
23 startande som vi spelade på NBC Gullmarsplan. 
3-Stadskampen. 
Stockholm, Åbo och Helsingfors. Sex spelare från varje stad som spelade sex serier. 
Det var den första kampen med nya regler och Helsingfors återinträde. Mariehamn avstod. 
Stockholm med ett bra lag segrare, ”Bäste spelare” i Stockholm blev Tony Gibbemark med 
1402 poäng (hcp 36). Komplett resultatlista finns på vår hemsida under ”Tävlingar”. 
 
Styrelsen vill till slut tacka för intresset och förtroendet som visats oss under verksamhetsåret 
men hoppas fortfarande på ett större deltagande vid tävlingar och möten. Vi välkomnar nya 
medlemmar för att säkra Sällskapets fortfarighet. 
  
 Stockholm i mars 2018 
   Styrelsen 


