VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019
Under året har 7 protokollförda styrelsemöten hållits. Styrelsen har utgjorts av Gunilla Klang, Susanne
Nauckhoff, Jan-Eric Persson, Arne Rössel och Mårten Stenberg, samtliga ledamöter, samt Monica
Bengtsson suppleant.
Revisor har varit Lennart Löfkvist med suppleant Christer Wallentin.
Valberedningen har utgjorts av Jean Wagner, sammankallande och Jan-Olof Magnusson, suppleant.
I år har vi på olika sätt firat 30-årsjubiléet genom att vid några tillfällen gjort det lite extra festligt för
medlemmarna.
Klubbmästerskapstävlingen i singel har nu delats upp i en dam- och en herrklass. Tävlingsformen Golf o
Boule har utgått.
Totalt har vi genomfört 14 tävlingar och ca 90 träningar. Klubben har också anordnat sommarfest,
grillkvällar, ärtsoppskvällar och julfest.
Vi har under året förmedlat klot och övrig utrustning genom Jan-Erik Persson, Vi har hyrt ut banor, klot,
stolar och bord vid ett flertal tillfällen.
Vår fina och uppskattade trädgård mellan banorna 3 och 4 har underhållits av Jean Wagner.
Alla staket runt banorna har målats av Arne Rössel och nytt staket vid banorna 7-9 har satts upp av JanErik Persson.
Klubbens ekonomiska ställning framgår av resultat- och balansräkningen.
Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 137 personer samt SCA som betalar 3 medlemsavgifter.
De tre klubbmästerskapen resulterade i följande mästare:
Singel herrar: Tony Delitala
Singel damer: Jean Wagner
Dubbel: Lena och Arne Rössel
Sommarens vandringspris vanns av Arne Rössel.
Julboulens vandringspris vanns av Tony Delitala.

Mölle den 15 februari 2020

Susanne Nauckhoff

Jan-Eric Persson

Monica Bengtsson

Arne Rössel

Gunilla Klang

Mårten Stenberg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018
Under året har 8 protokollförda styrelsemöten hållits. Styrelsen har utgjorts av Birgitta Göransson, ,
Gunilla Klang Susanne Nauckhoff, Arne Rössel, Mårten Stenberg samtliga ledamöter, samt Monica
Bengtsson suppleant.
Revisor har varit Lennart Löfkvist med suppleant Christer Wallentin.
Valberedningen har utgjorts av, Jean Wagner sammankallande och Jan-Olof Magnusson suppleant
Totalt har vi genomfört 14 tävlingar och ca 90 träningar. Klubben har också genomfört en sommarfest,
grillkvällar, en ärtsoppekväll och en julfest .
Vi har under året förmedlat klot och övrig utrustning (Jan-Erik Persson) och underhållit vår fina och
uppskattade trädgård mellan banorna 3 och 4 (Jean Wagner).
Vi har hyrt ut banor, klot,stolar och bord vid ett flertal tillfällen
Vår ekonomiska ställning framgår av resultat- och balansräkningen.
Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 131 personer och SCA som betalar 3 medlemsavgifter.
De två klubbmästerskapen kunde genomföras som planerat och resulterade i följande mästare:
Singel: Tony Delitala
Dubbel: Lena och Jörn Heiberg
Sommartävlingens vandringspris vanns av Tony Delitala
Julboulens vandringspris vanns av Horst Eckhart Seidel

Mölle den 15 februari

Monica Bengtsson

Birgitta Göransson

Gunilla Klang Arne Rössel

Susanne Nauckhoff

Mårten Stenberg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017
Under året har 6 protokollförda styrelsemöten hållits. Styrelsen har utgjorts av Birgitta Göransson, Bosse
Hansson, Gunilla Klang, Arne Rössel, Mårten Stenberg samtliga ledamöter, samt Monica Bengtsson
suppleant.
Revisor har varit Lennart Löfkvist med suppleant Christer Wallentin.
Valberedningen har utgjorts av, Jean Wagner sammankallande och Jan-Olof Magnusson suppleant
Totalt har vi genomfört ca 90 träningar med sammanlagt ca 1300 deltagare och 17 tävlingar med ca 400
deltagare. Klubben har också genomfört en sommarfest, grillkvällar, två ärtsoppekvällar och en julfest
med sammanlagt ca 240 deltagare. Deltagandet i våra fester har ökat med drygt 20 % jämfört med 2016
och 2015.
Vi har under året reparerat våra krattor och förmedlat klot och övrig utrustning (Jan-Erik Persson) och
underhållit vår fina och uppskattade trädgård mellan banorna 3 och 4 (Jean Wagner). Jan-Eriks och Jeans
insatser uppmärksammades på julfesten genom att ordförande överlämnade en flaska mousserande vin till
dem. Bänken vid bana 1 har reparerats av Arne Rössel.
Vår ekonomiska ställning framgår av resultat- och balansräkningen, bilaga 1.
Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 139 personer och SCA som betalar 3 medlemsavgifter.
De två klubbmästerskapen kunde genomföras som planerat och resulterade i följande mästare:
Singel: Arne Rössel
Dubbel: Arne Rössel och Jan-Erik Persson
Sommartävlingens vandringspris vanns av Kristian Rothoff
Julboulens vandringspris vanns av Tony Delitala

Mölle den 6 mars 2018

Monica Bengtsson

Birgitta Göransson

Gunilla Klang Arne Rössel

Bosse Hansson

Mårten Stenberg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016
Under året har 6 protokollförda styrelsemöten hållits. Styrelsen har utgjorts av Birgitta
Göransson, Bosse Hansson, Gunilla Klang, Arne Rössel, Mårten Stenberg samtliga ledamöter,
samt Monica Bengtsson suppleant.
Revisor har varit Lennart Löfkvist med suppleant Christer Wallentin.
Valberedningen har utgjorts av, Jean Wagner sammankallande och Jan-Erik Persson
suppleant
Totalt har vi genomfört 80 träningar med sammanlagt ca 1150 deltagare och 17 tävlingar med
ca 360 deltagare. Klubben har också genomfört en sommarfest, en grillafton, två
ärtsoppekvällar och en julfest med sammanlagt ca 200 deltagare.
Vi har under året tillverkat en ny skiva till skåpet för våra anmälningslistor mm (Jan-Erik
Persson) och underhållit en fin trädgård mellan banorna 3 och 4 (Jean Wagner). Samtliga
räcken runt banorna skrapades och målades (Arne Rössel).
Vid sidan om bouleaktiviteterna har två av klubbens medlemmar Gert Svensson och Christer
Wallentin tagit initiativ till och genomfört Mölle Fotografiska. En mycket uppskattad
utställning veckan efter midsommar.
Kerstin Wahlund skänkte tre uppsättningar bouleklot till klubben.
Vår ekonomiska ställning framgår av resultat- och balansräkningen.
Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 156 st.
De två klubbmästerskapen kunde genomföras som planerat och resulterade i följande mästare:
Singel:
Arne Rössel
Dubbel:
Bobs Svensson och Arne Rössel
Sommartävlingens vandringspris vanns av Ann Rössel
Julboulens vandringspris vanns av Gunnar Edström

Mölle den 16 mars 2017

Monica Bengtsson

Birgitta Göransson

Bosse Hansson

Gunilla Klang

Arne Rössel

Mårten Stenberg

Bilaga 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015
Under året har 8 protokollförda styrelsemöten hållits. Styrelsen har utgjorts av Gunilla Bunke,
Bosse Hansson, Gunilla Klang, Arne Rössel, Mårten Stenberg samtliga ledamöter, samt
Monica Bengtsson suppleant.
Revisor har varit Lennart Löfkvist med suppleant Christer Wallentin.
Valberedningen har utgjorts av, Jean Wagner sammankallande och Jan-Erik Persson
Totalt har vi genomfört 80 träningar med sammanlagt ca 1150 deltagare och 17 tävlingar med
408 deltagare. Klubben har också genomfört en sommarfest, en grillafton, två ärtsoppekvällar
och en julfest med sammanlagt 200 deltagare.
Vi har under året bytt ruttna delar av staketet ( Arne Rössel och Bobs Svensson), restaurerat
våra resultatskyltar (Jan-Olof Magnusson, Lena och Arne Rössel), tillverkat ett nytt skåp för
våra anmälningslistor mm (Per Sjökvist) och skapat en fin trädgård mellan banorna 3 och 4
(Jean Wagner).
På initiativ av Gert Svensson har vi bjudit in asylboende på Brunnby Gård till våra träningar
på tisdagar och onsdagar. Susanne Nauckoff har fungerat som koordinator för verksamheten.
Ett relativt stort antal flyktingar från främst Syrien, Albanien, Afghanistan, Iran och Irak har
deltagit. Även små barn har varit med och tagits omhand av några av klubbens medlemmar.
Kontakterna med de intresserade och ledningen för förläggningen har inte alltid varit lätta och
här finns en stor förbättringspotential. Vårt engagemang har också medfört att flera
medlemmar knutit andra mer personliga kontakter med ett antal flyktingar. Under vintern har
också ett nätverk bland klubbens medlemmar träffat asylboende för träning i svenska språket.
Vår verksamhet har också uppmärksammats av Helsingborgs Dagblad, HK magasinet,
Möllekuriren och Nättidningen Fyren.
Vid sidan om bouleaktiviteterna har tre av klubbens medlemmar Gunnar Edström, Gert
Svensson och Christer Wallentin tagit initiativ till och genomfört Mölle amatörsalong. En
mycket uppskattad konstutställning veckan efter midsommar. Elva av de nitton utställarna är
medlemmar i bouleklubben.
Vår ekonomiska ställning framgår av resultat- och balansräkningen.
Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 147 st. Vår hedersmedlem Per-Eric Schyberg avled
under året.

Bilaga 1
De tre klubbmästerskapen kunde genomföras som planerat och resulterade i följande mästare:
Singel:
Lars Cronberg
Dubbel:
Eva-Lena och Bobs Svensson
Trippel:
Ann Rössel, Lennart Rössel och Björn Twengström

Mölle den 15 februari 2016

Monica Bengtsson

Gunilla Bunke

Bosse Hansson

Gunilla Klang

Arne Rössel

Mårten Stenberg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

Under året har 8 protokollförda styrelsemöten hållits. Styrelsen har utgjorts av John
Albertsen, Gunilla Bunke, Gunnar Edström, Bosse Hansson, Gunilla Klang, samtliga
ledamöter, samt Mårten Stenberg suppleant.
Revisor har varit Lennart Löfkvist med suppleant Christer Wallentin.
Valberedningen har utgjorts av Jan-Erik Persson, sammankallande, och Jean Wagner.
Förutom tävlingarna under jubileumsveckan och julträffen har samtliga 13 st tävlingar
genomförts med sammanlagt 262 deltagare. Jubileumsveckan drog 193 tävlande och julträffen 30 st vilket innebar ytterligare ett nytt rekordår vad beträffar tävlingsdeltagandet
med totalt 485 deltagare.
Årets stora händelse var givetvis firandet av klubbens 25-årsjubileum som redovisats separat
tidigare.
Under hösten arrangerades två uppskattade ärtsoppekvällar i stationshuset.
Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 151 st.
De tre klubbmästerskapen kunde genomföras som planerat och resulterade i följande mästare:
Trippel
Dubbel
Singel

Gunnar Edström

13 mars 2015

Lena Rössel, Arne Rössel, Nils Blom
Bosse Hansson, Gert Svensson
Bosse Hansson

John Albertsen

Gunilla Bunke

Gunilla Klang

Bosse Hansson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

Under året har 7 protokollförda styrelsemöten hållits. Styrelsen har utgjorts av John
Albertsen, Gunilla Bunke, Gunnar Edström, Gunilla Klang, Christer Wallentin, samtliga
ledamöter, samt Margit Starfelt suppleant.
Revisor har varit Lennart Löfkvist med suppleant Jeanette Rylander.
Valberedningen har utgjorts av Jan-Erik Persson, sammankallande, och Torsten Starfelt.
Samtliga 15 planerade tävlingarna kunde genomföras och totalt deltog 440 tävlande, ett glädjande nytt rekord i klubben.
Sommarträffen överträffade också alla tidigare siffror med 66 st tävlande och 82 st festdeltagare. För julcupen blev motsvarande siffror 20, trots styv kuling och kyla, resp 48.
Under hösten arrangerades tre uppskattade ärtsoppekvällar i stationshuset.
Ny ytbeläggning, skänkt av Höganäs Kommun, spreds under våren ut på samtliga banor.
Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 148 st.
De tre klubbmästerskapen kunde genomföras som planerat och resulterade i följande mästare:
Trippel
Dubbel
Singel

Gunnar Edström

12 mars 2014

Ann Rössel, Lennart Rössel, Nils Blom
Jan-Erik Persson, Gunnar Edström
Kjell Larsson

John Albertsen

Gunilla Bunke

Gunilla Klang

Christer Wallentin

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012
Under året har 9 protokollförda styrelsemöten hållits. Styrelsen har utgjorts av John
Albertsen, Gunilla Bunke, Gunnar Edström (ordförande), Christer Wallentin (kassör),
Ann-Kari Zenkert, samtliga ledamöter, samt Margit Starfelt suppleant.
Revisor har varit Lennart Löfqvist med suppleant Jeanette Rylander.
Valberedningen har utgjorts av Torsten Starfelt, sammankallande, och Donald Rylander.
Banorna har regelbundet underhållits genom ett antal städdagar. Byte av staketreglar och två
sittplankor har utförts.Till banan inköptes kastringar, klotgrill och flaggspel.
Klubben bytte bank den 1 juli från SEB till Swedbank vilka erbjöd ett snabbt och enkelt
bokföringssystem.
Den 28 juli arrangerades en pröva-på-bana i samband med Mölledagen.
Klubben arrangerade den 16 juni en Loppis med stor framgång.
Den 5 september ändrades träningstiden på onsdagar från kl 14 till 10 vilket visade sig
positivt ur deltagarsynpunkt.
12 medlemmar reste till Halmstad för ett numera traditionellt möte med en knapp seger för
MBK.
I september arrangerades åter en golf/boule-dag med 12 resp 32 tävlande.
Nytt för i år var en särskild damdag som hölls i slutet september med 16 deltagare. Från och
med 2013 kommer en damdag att ingå i tävlingsprogrammet.
Samtliga planerade tävlingar har kunnat genomföras utan väderhinder eller brist på deltagare.
10 programenliga tävlingar (förutom Sommarträffen och Julcupen) drog 218 tävlande. Vid de
båda festdagarna deltog sammanlagt 94 spelare. Därutöver en damdag med 16 deltagare och
golf/boule med 32 st.
Under hösten samlades ett flertal medlemmar vid tre tillfällen till ärtsoppa på Hotel Kullaberg.
Sommarträffen den 10 augusti blev en ny succé med rekordmånga tävlande, 54 st, och 70 melemmar deltog i efterföljande buffé.

Vid julcupen 30 november ställde 40 tävlande upp och 54 medlemmar deltog i kvällens buffé.
Klubben kunde glädja sig åt 30 nya medlemmar under året och medlemsantalet uppgick vid
årsskiftet till 145 st.
Klubbmästerskapen genomfördes som planerat och resulterade i följande mästare:
Trippel
Ann, Lennart och Arne Rössel
Dubbel
Bobs Svensson och Torsten Starfelt
Singel
Gunnar Edström

Gunnar Edström

10 mars 2013

Christer Wallentin

Gunilla Bunke

Ann-Kari Zenkert

John Albertsen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011
Under året har 7 protokollförda möten hållits. Styrelsen har utgjorts av Gunnar Edström,
ordförande, Christer Wallentin, kassör samt ledamöterna Eva-Lena Svensson, Ann-Kari
Zenkert och John Albertsen. Suppleant Margit Starfelt.
Revisor har varit Lennart Löfkvist med suppleant Jeanette Rylander.
Valberedningen har bestått av Torsten Starfelt, sammankallande, och Donald Rylander.
Mölle Bouleklubbs hemsida etablerades och mötte stor uppskattning.
Banorna har som vanligt underhållits dels med ett antal städdagar dels har staketet målats men
framförallt utrustades anläggningen med två nya klubbskyltar och en ny klubbflagga.
Klubben investerade i ytterligare klappstolar, nu totalt 50 st, samt 7 st nya bord.
Den 8 april arrangerades en ”veteranträff” som samlade 22 nuvarande och tidigare
medlemmar i Stationshuset för en stunds samvaro med förtäring och underhållning.
I juni gästades klubben åter av medlemmar från Halmstads BK, vilka i år tog hem vandringspriset. Revanschen stod i september i Halmstad men det ändrade inte på vandringsprisets
hemvist.
I juli upprepades den uppskattade golf- och bouledagen med 14 golfare och 28 boulare med
efterföljande picnic.
Sommarmötet den 12 augusti kunde i år genomföras i gott väder. Samtliga 9 banor var helt
upptagna och buffén genomåts av rekordmånga medlemmar – 54 st – till uppskattad vissång
till luta.
Under hösten har arrangerats ett antal ärtsoppekvällar på HK.
Julcupen kunde i år hållas tack var snöfria banor. 28 medlemmar tävlade och i efterföljande
julbuffé i Stationshuset deltog 48 medlemmar.
2011 flyttades tävlingsdagarna från söndag till torsdag vilket gav förväntat positivt resultat
med fler deltagare och endast en inställd tävling. 194 tävlande i 9 tävlingar förutom sommaroch julfest som tillsammans drog 64 tävlande.

Klubbens tre mästerskapstävlingar genomfördes och vi minns särskilt de uthålliga tävlande i
singel trots stora mängder regn. Segrare i de olika kategorierna:
Singel
Jöm Heiberg
Dubbel
Eva-Lena och Bobs Svensson
Trippel
Karin Svensson, Kjell Larsson och John Albertsen

8 mars 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010
Under året har 7 protokollförda möten hållits. Styrelsen har utgjorts av Gunnar Edström,
ordförande, ledamöterna Eva-Lena Svensson, Bertil Berg, Donald Rylander och Christer
Wallentin samt suppleant Margit Starfelt.
Revisor har varit Lennart Löfkvist med suppleant Jeanette Rylander.
Valberedningen har bestått av Torsten Starfelt, sammankallande, och K-G Hansson.
Under året tillkom 13 nya medlemmar. Vid årsskiftet bestod klubben av 128 medlemmar.
Utöver ett antal tillfällen för banskötsel har också en del uppruttnade partier på banstaketet
bytts ut.
En mindre investering skedde i form av 21 st klappstolar som ersättning för ett antal utrangerade plaststolar.
14 maj gästades klubben av 8 medlemmar från Halmstads BK, vilka efter lättsamma tävlingsspel fick resa hem igen med förlust i bagaget.
29 juni genomförde vi en mycket uppskattad golf- och bouledag som det finns skäl att
upprepar även 2011. Kvällen avslutades med picnic i Fågelviken.
I juli månad arrangerades en välbesökt tävling och ”pröva-på”-dag i samband med Byföreningens 100-årsjubileum.
Sommarmötet den 14 augusti minns vi med häftiga regnskurar och blåst och läckande tält
men trots detta deltog 50 medlemmar. 32 st lyckades genomföra tävlingen innan regnet.
Vid två tillfällen arrangerades träningsrundor med efterföljande ärtsoppa på Provence.
Julcupen blev pga snö och kyla inställd men desto trevligare blev det i Stationshuset där 42
medlemmar deltog med frågelek, lotterier och uppskattad julbuffé.
Av de 14 st utlysta tävlingarna blev 4 st inställda pga för få anmälningar och 1 st pga snö och
kyla.
Klubbens tre mästerskapstävlingarna kunde genomföras och som segrare stod i:
Singel
Karin Svensson
Dubbel
Ragna Wallentin/Inger Edström
Trippel
Karin Bolin/Karin Svensson/Bertil Bobs Svensson

Gunnar Edström Eva-Lena Svensson Bertil Berg
2011-02-22

Donald Rylander

Christer Wallentin

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009

Under året har hållits 7 protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har utgjorts av Gunnar
Edström, ordf., ledamöterna Eva-Lena Svensson, Kjell Larsson, Bertil Berg och Donald
Rylander samt suppleant Margit Starfelt.
Revisor har varit Lennart Löfqvist med suppleant Jeanette Rylander.
Valberedningen har bestått av Torsten Starfelt, sammankallande, och K-G Hansson.
Under året tillkom 26 nya medlemmar.
Under året har förekommit ett antal banskötseldagar genom frivilliga insatser.
Sommarmötet 15 augusti utgjorde också klubbens festliga 20-årsjubileum med ca 60 deltagare som trotsade regnet. Högtidlig invigning skedde genom klubbens första ordförande, Olle
Könsberg, till trumpetfanfar och efterföljande middag och musik i våra tält.
Även Julcupen den 5 dec såg också ett rekordstort antal medlemmar, 49 st, i Stationshuset.
Under kvällen delades i vanlig ordning ut plaketterna till åres klubbmästare:
Singel
Trippel
Dubbel

Hilde Wellberg
Anna-Greta Svensson, Ethel Attrén och Kjell Larsson
inställd pga för få anmälda

Under säsongen träffades ett stort antal för uppskattad picnic i Fågelviken och vid ett senare
tillfälle en lika omtalad grillafton nere i Hamnen.
Klubbens ekonomi är mycket god som framgår av bilagd resultat- och balansrapport.

Gunnar Edström

100225

Eva-Lena Svensson

Kjell Larsson

Donald Rylander

Bertil Berg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008
Under året har hållits 7 protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har utgjorts av Gunnar Edsttröm, ordf, ledamöterna Kjell Larsson, Eva-Lena Svensson, Bertil Berg, Donald Rylander
samt suppleant Margit Starfelt.
Revisor har varit Per Andersson med suppleant Jeanette Rylander och valberedningen har
utgjorts av Torsten Starfelt, sammankallande, och K-G Hansson.
Årsmötet för 2007 hölls 18 mars i närvaro av 32 medlemmar.
Staketet runt banan målades om, vissa stolpar byttes ut. Ny jord och täckbark spreds på
rabatterna framför banan och en hel del lökar planterades. Björkdungarna har gallrats och
buskage rensats.
Under året har 16 nya medlemmar tillkommit.
Informella tävlingar hölls hos oss under sommaren, en med Vikens och en med Arilds
Bouleklubb. Några returmatcher på deras hemmabanor blev inte av men man har lovat
återkomma under 2009.
Sommarmötet hölls lördagen 16 augusti med 33 tävlingsdeltagare och 45 personer deltog i
kvällens festligheter.
En lyckad Julcup ägde rum lördagen 6 december med varm glögg till 28 spelare och senare
deltog 41 medlemmar i en uppskattad och smakfull måltid i Stationshuset.
Klubbmästare under året i:
Singel
- Hilde Wellberg
Dubbel
- Siv och Jan Andersson
Trippel
- Hilde Wellberg och Siv och Jan Andersson

Gunnar Edström Eva-Lena Svensson Kjell Larsson Bertil Berg Donald Rylander

090224

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007
Under året har hållits 8 protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har utgjorts av Charlie Swensson, ordf, ledamöterna Susanne Nauckhoff, Kjell Larsson, Olof Adler, Gunnar Edström samt
suppleant Bertil Svensson.
Revisor har varit Per Andersson och valberedningen har utgjorts av Torsten Starfelt, sammankallande, och Eva-Lena Svensson.
Årsmötet för 2006 hölls 12 april.
För antagande av nya medlemmar upprättades ett introduktionsbrev, som, utöver ett välkomnande av medlem, också ställer önskemål om ett aktivt deltagande på träning och tävling, på
städdagar och annat där medhjälp behövs.
Klubbens Sommarmöte hölls lördagen 11 augusti med stort deltagande. 49 personer hörsammade uppropet till kvällens festligheter med levande musik och dans. 28 deltagare hade
dessförinnan tävlat. Tidigare samma dag städades banorna.
Två försök gjordes att introducera en tävling i form av ”Stege” med mindre lyckat resultat.
Klubben visade upp sig på Sillens Dag 20-21 juli med spel för intresserade på en anlagd
”prova-på-bana”.
En lyckad Julcup ägde rum lördagen 8 december med varm glögg till 26 spelare och senare
deltog 34 medlemmar i en uppskattad och smakfull måltid i Stationshuset.
I mitten av december grusades banorna 7-9 och övriga banor bättrades på.
Det var också med glädje Klubben efter Julcupen kunde skänka 1.800:- till Barncancerfonden.
Klubbmästare under året i:
Singel
- Jan Andersson
Dubbel
- Siv och Jan Andersson
Trippel
- Anna-Greta Svensson, Siv och Jan Andersson

Charlie Swensson

080228

Susanne Nauckhoff

Kjell Larsson

Olof Adler

Gunnar Edström

