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Styret har bestått av 7 medlemmer:  
- Leder:   Leif Hamberg, Spydeberg 
- Nestleder:  Bjørn Tangen, Aremark 
- Sekretær:  Jan Thyrhaug, +Huset/Fredrikstad Sentrum 
- Kasserer:   
- Styremedlem:  Arne Bjerke, Spydeberg 
- Styremedlem:  Ragne Hansen Størseth, Halden 
- Styremedlem:  Anne Grethe Filtvedt, Eidsberg 
-
- Varamedlem:   Trond Bekke, Fredrikstad Vest 
- 2. varamedlem: Elisabeth Gustavson, Hobøl 

Revisorer: 
Rolf Karlsen, Halden 

             Reidar Ravn Andreassen, Fredrikstad Vest 

Valgkomite:  
Viggo Esbensen, Askim 

             May Holthe, Moss 

Kasserer: Styret har fullmakt til å hente inn pris på ekstern regnskapsfører, og inngå avtale 
med regnskapsfører. Leder har ansvar til ordning med kasserer er fastsatt. I 2019 har leder 
ført regnskap. 
   
Det er avholdt 6 styremøter i 2019, siden sist årsmøte. Disse har vært avholdt i Halden, 
Spydeberg, Sarpsborg, Aremark, Fredrikstad og Mysen. I tillegg 3 styremøter i 2019 i januar 
og februar, med det gamle styret. Årsmøte ble gjennomført 26. februar, i Gjensidigebygget 
Rakkestad.  På årsmøtet deltok 16 deltagere fra 7 klubber tilknyttet Norges Carpet Bowls 
forbund. Det er gjennomført ett medlemsmøtet. Dette ble holdt 4.10.2019, i Spydeberg. Det 
var 11 klubber som deltok, hver med 1-5 representanter. 

I 2019 har det vært økt aktivitet i NCBF, og flere klubber har knyttet seg til NCBF. Det er nå 
21 klubber med i NCBF, hvorav 18 fra Østfold og 3 fra Akershus og Oppland (Drøbak, 
Harestua og Langhus). I tillegg er Bästorp CB, Sverige, tilknyttet NCBF. Medlemsoversikt er 
lagt ved årsmeldingen. I 2018 var det 11 klubber fra Østfold som var tilknyttet NCBF. 

Det har vært avsatt øremerkede midler til oppstart av nye klubber i Østfold, med ett 
engangstilskudd ved oppstart på 5.000 kr. Det er nå etablert klubber i alle kommuner, og 
dermed også mindre sannsynlig at det vil komme ytterligere klubber i Østfold. Det var 
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gjenstående 25.000 kr av de øremerkede midlene. Disse var bevilget av Østfold 
fylkeskommune. Styret i NCBF erfarer behov for innkjøp av egen matte for demonstrasjon av 
spillet, og søkte fylkeskommunen om å få benytte gjenstående beløp til innkjøp av 
demonstrasjonsmatte. Søknaden ble innvilget, og matte vil bli innkjøpt på nyåret 2020. 

Det er gjennomført to stevner. Ett i Rakkestad fredag 5. april, og ett i Våler torsdag 3. oktober. 
Det var ca 200 deltagere på begge stevnene. Deltakelse i stevner er økende, og det er flere 
klubber utenfor Østfold som deltar. Stevner er arrangert i et samarbeid med lokal klubb, 
kommunen og frivilligsentralene. 
  
Styret har demonstrert spillet ved flere ulike anledninger. Organisasjonen Sunne kommuner 
gjennomførte en folkehelsekonferanse i Asker 25. april. Der ga Leif Hamberg og Gunnar 
Hjorthaug en praktisk innføring i folkehelsesporten og delte ut forbundets nye 
informasjonsbrosjyre. Vi fikk henvendelse fra Førde kommune om hjelp til oppstart av 
Carpet Bowls. Trond Bekke og Leif Hamberg reiste til Førde. Førde betalte reise og opphold. 
Videre demonstrerte de også Carpet Bowls på et arrangement i Valhall i Oslo, hvor bl.a. 
Oslos ordfører var til stede. Hun har senere ytret ønske om å få til klubber i Oslo. Seinhøstes 
har vi hjulpet bl.a. Gjøvik, Larvik og Lardal med forberedelse til å starte med Carpet Bowls. 
Disse vil starte opp å spille på nyåret 2020. Vi har sagt oss villige til å delta ved oppstarten. 

En delegasjon fra Kakava kommune i Latvia var på besøk 22. – 25. april. De kom for å lære 
om Carpet Bowls, og fikk god opplæring av Carpet Bowls-klubbene i Spydeberg og Askim. 
Videre var det møter med Østfold fylkeskommune og idrettskretsen. Bakgrunnen for dette 
var at Norges representanter i det Europeiske Carpet Bowlsforbundet (Leif Hamberg og 
Gunnar Hjorthaug) fikk i oppdrag fra forbundet til å se på mulighetene for å starte Carpet 
Bowls aktiviteter i Baltikum. Vi har fått tilskudd fra Spydeberg kommune (10.000 kr) 
øremerket et besøk i Latvia (Spydebergs vennskapskommune). 

Folkehelseminister Sylvi Listhaug besøkte i september Spydeberg Carpet Bowls klubb og 
fikk prøvd sporten. 

Det er internasjonalt styre for de land som har egne nasjonale forbund for Carpet Bowls. Leif 
Hamberg, Spydeberg, er valgt inn i styret som nestleder, og Gunnar Hjorthaug, Spydeberg, 
er valgt inn som styremedlem. Det er utarbeidet vedtekter for Carpet Bowls Europe. 

På årsmøte 2018 ble det besluttet følgende årsplan: 

- Gjennomgå stevnestrukturen 
o Egen arbeidsgruppe har gått gjennom stevnestrukturen, og arbeidet er ikke 

avsluttet 

- Medlemsmøte høsten 2019 
o Medlemsmøte ble gjennomført høsten 2019 
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- Videre utbredelse av Carpet Bodwls i Viken, har søkt om tilskudd på 450.000 kr fra 
Helsedirektoratet 

o Søknaden til Helsedirektoratet ble avslått. Videre utbredelse i Viken er 
beskrevet over. 

- Samarbeid med bedriftsidretten. Bedriftsidretten vil starte serie. 
o Arbeidet er avsluttet. Ikke stor nok interesse fra bedrifter til å delta. 

- Oppdatert oversikt over klubber, og ledere av disse. 
o Gjennomført. Ajourføres ved påmelding til stevner. 

Nettside oppdateres med informasjon.  Norges Carpet Bowls Forbund har nettsiden: http://
bowlsnorge.no. 

Leif Hamberg   

Styreleder         

http://bowlsnorge.no
http://bowlsnorge.no
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Aktiviteter i NCBF 
(Bilder og tekst er hentet fra hjemmesidene til NCBF). 

Folkehelsecupen i Rakkestad 5. april 2019. ble vunnet av Aremark 1.

 

Foto: Erik Moengen  
Folkehelsecupen ble vunnet av Aremark 1. 

Rakkestadhallen har vært brukt til flere bowlsturneringer, og har vist seg 
som et godt sted for slik aktivitet. Konkurransen var også denne gang 
godt forberedt og gjennomført.  

Resultatliste: 

1. pl.   Aremark 1 
2. pl.   Harestua 1 
3. pl.   Aremark 2 

Høstcup Carpet Bowls i Vålerhallen, 3. oktober 2019.
200 deltakere hygget seg med kamper, kaffe og prat i Vålerhallen torsdag 
3. oktober. Ordfører Reidar Kaabbel som selv har prøvd sporten på Våler 
og Svinndal Carpet klubb åpnet arrangementet og hadde mange hyggelige 
ord om aktiviteten. 
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•  •  

Vålerhallen var et flott sted for Høstcupen. All ære til arrangører, vertskap, 
kantina og funksjonærer. 

•  

Gull, sølv og bronsje 

Aremark 1 , i midten på bildet, fikk gull. (Odd Taiet, Dag Land, Bjørn 
Tangen og Steinar Størholdt). Spydeberg 3 i sine lyseblå klubbtrøyer fikk 
sølv (Jan Karlstad, Eivind Lageraaen, Sigmund Grini og Gunnar Hjorthaug)  
Eidsberglaget med tre deltakere fikk bronse. 

Resultatliste:  
1. pl.   Aremark 1 
2. pl.   Spydeberg 3 
3. pl.   Eidsberg 1 

Spydeberg Carpet Bowls hadde den største kontingenten deltakere. På 
høstcupen var hele 6 påmeldte lag fra Spydeberg Carpet Bowls. 
Spydeberg forteller at de legger vekt på å ikke toppe sine lag, men 
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trekker lagssammensettingen blant de medlemmene som har lyst til å 
være med.  

Latvia lærer Carpet Bowls

•

 
•
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•  

22. – 25. april hadde Norges Carpet Bowls Forbund besøk fra Latvia. Fire 
engasjerte personer fra Kekava kommune som ligger nær hovedstaden 
Riga, kom på besøk for å lære å spille Carpet Bowls. De fikk god 
opplæring av Carpet Bowls-klubbene i Spydeberg og Askim og de ga 
uttrykk for at dette ville de seriøst vurdere for sitt hjemland. De hadde 
mye på programmet og fikk besøke kommuner, fylkeskommune og 
idrettskretsens kontorer. Besøket ble avrundet med et miniseminar på 
fylkeshuset i Østfold hvor folkehelse og ytterligere samarbeidsmuligheter 
mellom landene var hovedsak. 

Eldre og folkehelseminister
Minister Silvi Listhaug besøkte for en tid siden Spydeberg Carpet Bowls 
klubb og fikk prøvd sporten. Carpet Bowls er en fysisk og sosial aktivitet 
for alle. Dette gir god folkehelse kunne ministeren observere. 
Smaalenenes Avis hadde 16. september et fint oppslag om besøket. Film 
fra besøket. 

https://www.youtube.com/watch?v=7pZ3UaVbSHQ
https://www.youtube.com/watch?v=7pZ3UaVbSHQ
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•  

Klubber i NCBF, pr 31.12.2019 
Klubber fra Østfold 
Askim Carpet Bowls  
Aremark Carpet Bowls  
Eidsberg Carpet Bowls  
Fredrikstad øst Carpet Bowls  
+ Huset Carpet Bowls  
Hvaler 
Fredrikstad vest Carpet Bowls  
Halden Carpet Bowls  
Hobøl Carpet Bowls  
Marker Carpet Bowls  
Moss Carpet Bowls  
Rakkestad Carpet Bowls  
Rygge Carpet Bowls  
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Sarpsborg (vest) Carpet Bowls  
Sarpsborg øst Carpet Bowls  
Skiptvet Carpet Bowls  
Spydeberg Carpet Bowls  
Trøgstad 
Våler /Svinndal Carpet Bowls  

Klubber fra andre fylker 
Drøbak Carpet Bowls  
Harestua Carpet Bowls 
60pluss Langhus Carpet Bowls  

Bästorp CB, Sverige 

Bowls Norge – Norges Carpetbowls Forbund 
Styreleder: Leif Hamberg 
Mobil: +47 905 72 189 
E-mail: 
leifhamberg@hotmail.com

mailto:leifhamberg@hotmail.com
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