Årsmelding for 2018 for ESBC Norge

ESBC Norge ble stiftet 23 september 2014, og hadde sitt første hele driftsår i 2015.
ESBC Norge er en paraplyklubb for de veteranene i Norge som deltar på Europamesterskap for
veteraner.
Dette for å samle alle deltakerne i en organisasjon med felles interesse og formål.
Alle medlemmene MÅ være medlem i sin aktive klubb og betale lisens til Norges Bowlingforbund.
ESBC Norge blir således en klubb med bare passive medlemmer.
Etter årsmøtet på Hamar 2018 har styret har bestått av
Leder:
Nestleder:
Styremedlem.
Varamedlem:

Ola Bjørtomt
Magnar Dyrnes
Ingrid S Hansen
Marit Lillebudal

Revisor
Revisor

Åshild Blomli
Fredrik Hesselberg-Meyer

Valgkomité

Gerd Brandett
Arild Pedersen
Bjørn Størksen
Gaute Hoff

Varamedlem

Det har ikke vært avholdt direkte styremøter i 2018 . Mye nett-kontakt i AU når det gjaldt praktisk
arbeid i forbindelse med EM i Wien i 2018 (både planlegging og gjennomføring) og også i forbindelse
med planlegging for EM i Bologna i 2019. En del arbeid mot FS og lovkomiteen, spesielt når det gjaldt
aldersbestemmelsene for yngste klasse.
Deltakelsen i Wien var på 95, en av de største troppene i 2018. Forarbeid med påmelding,
hotellbestilling, fordeling av spillere i riktig alder og sammensetning av lag, utforming av ny pin og
ekstrapin og betaling har gått greit. Alle deltakerne fikk 8 pins gratis.
Fint arrangement i Wien, der vi tok følgende medaljer:
Herrer A singel
Gull til Tore Torgersen
og 5.plass til Jon Martin Ingebrigtsen
Herrer C singel
Gull til Terje Nilsen
og 6. plass til Birger Oppegaard

Damer B dobbel
4 plass Silvi Berge og Bente Mengshoel
Herrer dobbel C
Gull til Ove Fonn og Ola Bjørtomt
Herrer Trios
Bronse til Kurt Bertelsen, Kjell Roald Monsen og Tore Torgersen
Master Herrer A
Gull til Tore Torgersen
All event A
Gull til Tore Torgersen

Mange supportere var med og gjorde sitt til å skape stemming I hallene og sette norsk preg på
arrangementet.
Det var totalt 100 betalende medlemmer pr. årsskiftet 2018/19.
Planlegging for 2019 kom i gang så snart EM i Wien var over. En del forhåndspåmeldinger ble notert,
og endelig påmelding for Bologna er satt til slutten av desember 2018.
Regnskapet for 2018 viser et bra overskudd. Fullstendig regnskap med revisjonsrapport vil bli lagt
frem på årsmøtet.

