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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022 
Inledning 
Efter två års uppehåll på grund av pandemin hoppades man att distriktets verksamheter 2022 skulle 
komma i gång igen med full kraft. Så var det inte! Viktiga poster i distriktsstyrelsen  blev vakanta och 
vissa verksamheter har hållits i gång med halv styrka. 

Pandemin lärde oss att hålla möten och utbildningar på distans. Det har gett oss nya möjligheter att 
effektivisera vissa delar av styrelsearbetet och utbildningsverksamheten. 

En underbemannad styrelse har tacksamt sett att några av distriktets klubbar har tagit ett kliv fram 
för att arrangera distriktets tävlingar. Vi välkomnar flera sådana initiativ, även för ungdoms- och 
utbildningsverksamheten. 

Jarmo Repka, Ordförande StBF 

Årsmötet och Styrelsen 
Stockholms Bouleförbunds årsmöte hölls söndag 27 mars i Hartwickska Huset. 

Efter konstituerandet har distriktsstyrelsen haft följande ansvarsområden: 

Jarmo Repka (Sumpan Boule)    Ordförande, Ekonomi, Tävling, Utbildning  

Niklas Holmström (Hammarby IF Bouleförening) Sekreterare, IT, Kommunikation, Tävling 

Åsa Wirström (Boulerosällskapet)   Vice ordförande, Ekonomi, Ungdom, Tävling 

Jean-Noel Henry (Kajutan Boule Club)   Profil & Varumärke, Veteran, Tävling 

Leif Eklöf (Fagersjö Petanksällskap)   Anläggning, Tävling 

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten. 

Annica Sandberg (BK Borsten) var adjungerad till styrelsen från mars 2022 till och med februari 2023. 

Rolf Wahman (Bouleklubben Sitting Boule) har varit distriktets revisor. 

Leif Malmberg (Boulesjevikerna) har varit revisorssuppleant. 

Fredrik Bruce (Maria Petanque Club) har varit ordinarie ledamot i Norra Disciplinnämnden. 

Ilkka Hokkanen (Trollbäckens Bouleclub) har varit suppleant i Norra Disciplinnämnden. 

Inga nomineringar inkom för Valberedningen varvid hela Valberedningen varit vakant VÅ 2022. 

Ekonomisk Sammanfattning 
Distriktets verksamhet är sedan 2020 uppdelad i fem verksamhetsgrenar: Administration, 
Arrangemang, Distriktslag, Ungdom och Utbildning. Verksamheterna är knutna till respektive 
kommittéer vilka också svarar för att verksamhetsgrenarna håller sina aktiviteter inom planen och 
budgeten. 
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Ekonomiskt utfall 
 

Alla verksamheter Intäkter Kostnader Resultat Kommentar 
Budgeterat 191 000 -236 000 -45 000  
Utfall 190 875 -232 059 -41 184  
Avvikelse -125 +3 941 +3 816  

Verksamhet: Administration 
Medlemsutveckling 
Antal föreningar och licensierade spelare 

Vid utgången av år 2022 hade Stockholms Bouleförbund 29 medlemsföreningar med sammanlagt 
674 licensierade spelare. Motsvarande siffror från tidigare år. 

2021 29 föreningar 547 licenser 
2020 29 föreningar 639 licenser 
2019 29 föreningar 688 licenser 
2018 30 föreningar 685 licenser 
2017 28 föreningar 636 licenser 

Sällskapet Boule de Cheval (CHE) har avvecklat sin verksamhet. 
Kärrtorps Klotkastare (KRR) är tillbaka efter några års uppehåll. 

Distriktets 15 största föreningar (antal tävlingslicenser) 

 2022 2021 2020 2019 2018 
Boulerosällskapet 56 47 43 49 52 
Fagersjö Petanksällskap 54 45 56 52 52 
Trollbäcken Bouleclub 42 44 40 33 34 
Maria Pétanque Club 42 38 39 42 43 
Boo SK Boule 42 33 44 47 62 
Hammarby IF Bouleförening 42 24 30 25 26 
AIK Bouleförening 38 56 33 51 29 
Kajutan Boule Club 37 28 39 42 43 
Boulesjevikerna 31 27 29 33 30 
Rabeluob Petanque Club 27 - - - - 
Tempête Club de Pétanque 24 22 16 18 14 
BK Borsten 24 7 - - - 
BK Sitting Boule 24 21 21 33 - 
Rimbo Bouleförening 22 22 44 43 - 
Bill och Boule 22 22 24 23 20 
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Årets Bouleprestation i Stockholm 2022 
Utmärkelsen ”Årets Bouleprestation i Stockholm” skall belysa en prestation knuten till en enskild 
spelare, ett lag, eller en klubb som utmärkt sig på sådant sätt att det gynnat sporten boule, eller 
Stockholms bouledistrikt på ett positivt sätt. Prestationen skall vara utförd under det gångna året. 

Distriktsstyrelsen bjuder årligen in till en öppen nominering av kandidater. Styrelsen utser sedan 
vinnande kandidat. Vinnare av utmärkelsen "Årets Bouleprestation i Stockholm" presenteras i 
samband med Stockholms Bouleförbunds Årsmöte. 

Tempête Club de Pétanque (TED) tilldelades Årets Bouleprestation i Stockholm 2021 i samband med 
distriktets årsmöte 27 mars 2022. Pristagarna möttes med applåder från hela församlingen. 2 000 kr 
var priset som klubben fick till sin verksamhet. 

Svenska Bouleförbundets förtjänsttecken 
Fem styrelseledamöter tilldelades förtjänsttecken i brons. Minimikravet för utmärkelsen är sex år i 
distriktsstyrelsen: Mottagarna var: Lars Öström, Stockholms Boulesällskap (SBS), Harriet Södergren, 
Fagersjö Petanksällskap (FPS), Jan Pernolf, Prins Bertils BC (PRI), Jarmo Repka, Sumpan Boule (SUM) 
och Stefan Olsson, Prins Bertils BC (PRI). 

Förbundsmötet 2022 
Vid förbundsmötet representerades distriktet av sex ombud, varav tre ombud utsågs av distriktets 
årsmöte samt tre ombud vilka utsågs av distriktsstyrelsen. 

Ombud utsedda av årsmötet var: Hasse Hagberg, Hammarby IF Boule, Olaf Borghoff Rimbo 
Bouleförening, och Viktor Nordström, Djurgårdens IF Boule 

Ombud från distriktsstyrelsen: Niklas Holmström, Hammarby IF Bouleförening, Jarmo Repka, Sumpan 
Boule och Åsa Wirström, Boulerosällskapet.  

Stockholm Boule Arena ek. för. 
I Stockholm har skapats en bouleallians (Stockholm Boule Arena ek. för.) för att bevaka möjligheter 
till nya anläggningar inomhus och utomhus för boule i regionen och för att driva denna fråga över 
kommungränserna. 

Medlemmar i den ekonomiska föreningen (2022) var Stockholms Bouleförbund och åtta 
medlemsföreningar i Stockholms bouledistrikt. 

IT och Kommunikation 
Distriktet hade hemsidan som sin officiella kanal. Vi kommunicerade även i sociala medier (Facebook, 
Twitter, Instagram, och Youtube) och såg över var vi bör synas framöver. 

Distriktet har satsat på att erbjuda livesändningar från distriktets arrangemang vilka gjorts tillgängliga 
utan kostnad på Youtube och/eller Facebook. 

Under året har vi studerat hur medlemsföreningarna använder sina hemsidor och undersökt 
möjlighet att hjälpa klubbarna inför att RF stänger ner hemsidetjänsten i IdrottOnline. Vi har sökt 
samarbete med Förbundet för att gemensamt ta fram förslag på lösningar för Förbundet, distrikten 
och föreningarna att använda. 
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Förbundet tog fram en ny lösning för förbundets hemsida, inom vilken även de åtta distrikten 
erbjudits en underavdelning som de kan använda som distriktens respektive hemsida. Stockholms 
Bouleförbund inledde under 2022 flytten av materialet från den gamla hemsidan till distriktets 
underavdelning av förbundets hemsida och webbdomänen www.stockholmboule.se har pekats om. 

Profil och Varumärke 
Under året har vi skaffat 23 lånetröjor i olika storlekar till spelarna som representerar Stockholms 
distriktslag i tävlingar såsom Stadskampen och Prins Bertils Juniorcup. 

Ekonomiskt utfall 

Administration Intäkter Kostnader Resultat Kommentar 
Budgeterat 53 000 -33 000 20 000  
Utfall 50 650 -32 082 18 568  
Avvikelse -2 350 +918 -1 432  

Verksamhet: Arrangemang 
Distriktsmästerskap 
Klubb-DM 
Distriktsmästerskap för klubblag spelades utomhus i maj med Rimbo Bouleförening som arrangör. 
Tjugo klubblag deltog vilket var något färre än när DM för klubblag spelats inomhus. Distriktsmästare 
i respektive klass blev Fagersjö Petanksällskap (Öppen klass), Boulesjevikerna (Veteran 55) och 
Boulerosällskapet (Veteran 65).  

Individuella DM 
De individuella DM-klasserna spelades på Vårbergs IP med BK Borsten och Boulerosällskapet som 
arrangörer under varsin helg i maj respektive juni. Mest framgångsrika klubb i de individuella DM-
klasserna var Boulerosällskapet med fem titlar, Boulesjevikerna och AIK Bouleförening knep tre 
mästerskap vardera. 

Alla DM-medaljörer finns redovisade i bilaga ”VB 2022 - Distriktsmästare 2022”. 

Seriespel i distriktsserierna 
Distriktsserierna arrangerades i egen regi på Vårbergs IP. För första gången var mötena 
tidsbegränsade vilket föll väl ut. Elva lag spelade i distriktets öppna serier och tretton i veteranserien. 

BK Borsten vann division 3 öppen och får under 2023 kliva upp till division 2 öppen klass. Detsamma 
gäller Bill och Boule som kliver upp i division 2 i veteranserien. 

Serietabellerna återfinns i bilaga ”VB 2022 - Stockholmsklubbar i seriespelet 2022”. 
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Seriespel i förbundsserierna 
Öppen klass 
I den öppna klassen hade Stockholmsklubbarna fem lag i Elitserien, ett lag i division 1 norra samt 5 
lag i division 2. AIK lyckades inte behålla platsen i den öppna elitserien utan spelar division 1 nästa 
säsong i sällskap av bland andra Fagersjö och Sitting Boule som vann sin grupp i division 2. 

Veteran 
På veteransidan hade Stockholm fyra lag i Elitserien, ett lag i division 1 norra samt 3 lag i division 2. 
I veteranklassen behöll alla de fyra Stockholmslagen sina platser i elitserien. De får i nästkommande 
säsong sällskap av Maria PC som vann division 1 Norra. Såväl Kajutan som Hammarby åkte ur division 
2 och får härnäst spela i distriktets serier. 

Arrangemang 
Stockholms Bouleförbund var arrangör för våromgången av Veteranelitserien och Öppna klassens 
division 1 norra. Spelplatsen var Täby Park där det var svårt att hitta tillräckligt av sammanhängande 
spelytor. Det gick att fullfölja spel med 15 klubblag på begränsad yta, men det kunde konstateras att 
parken inte är ett lämpligt ställe för boulespel i större skala.  

Övrig tävlingsverksamhet 
Stockholmsspelare i Landslaget 
 Ali Abdi Aden, Maria Pétanque Club 
 Annelie Westin, AIK Bouleförening 
 Ivar Liljegren, Tempête Club Pétanque 
 Jesper Skult, Tempête Club Pétanque 
 Therese Ekengren, Sibirien Club Pétanque 
 Tim Duvenfelt, Boulerosällskapet 
 Rasmus Wirström, Boulerosällskapet 
 Saga Wahlberg, Hammarby IF Bouleförening 

Svenska Mästerskapen 
Samtliga medaljörer presenteras i bilaga ”VB 2022 - SM-medaljörer 2022 från Stockholmsklubbarna”. 

Svenska Cupen 
Svenska Cupen öppen 
Boulerosällskapet tog silver i Svenska Cupen Öppen klass. 

Svenska Cupen Dam 
Inga framgångar noterades för Stockholmsklubbarna i Svenska Cupen Dam. 

Svenska Cupens Veteranklasser 
Boulerosällskapet vann Svenska Cupen V55 före Maria Pétanque Club som tog silver. 
Fagersjö Petanksällskap tog silver i Svenska Cupen V65. 

Landslagskval Veteran 
För första gången på fem år lyckades inte Maria Pétanque Club försvara sin titel och vinna 
Landslagskvalet Veteran. 
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Domare 
Stockholms Bouleförbund hade vid utgången av 2022 elva domare registrerade som aktiva. Sju av 
dessa domare har noterats för genomförda uppdrag under det gångna året. Två av domarna med 
licens i StBF:s klubbar är inte bosatta inom distriktet. Fyra av de elva domarna har fyllt 80 år. 

Ekonomiskt utfall 

Arrangemang Intäkter Kostnader Resultat Kommentar 
Budgeterat 120 000 -110 000 10 000  
Utfall 104 170 -69 529 34 641 Ingen Hallserie arrangerades 
Avvikelse -15 830 +40 471 +24 641  

Verksamhet: Distriktslag 
Prins Bertils Juniorcup 
Prins Bertils Juniorcup (PBJC) spelades detta år inte i Prins Bertils Boulehall utan tävlingen 
arrangerades i stället i Malmö i regi av bouleklubben Quatre Boules. 

Alla distrikt går in med 10 000 kr, oavsett om man skickar några deltagare eller ej. Distrikt med fler 
deltagare än fyra får skicka med dessa i sin trupp. För distrikt som hade ett udda antal deltagare så 
kombineras lag ihop över distriktsgränserna. 

Ruben Marell (Boulerosällskapet) var enda representant från Stockholms Bouleförbund under årets 
PBJC. Från att vara nykomling förra året så gjorde Ruben ett fantastiskt PBJC detta år och slutade 
trea. Enligt säkra källor så var Ruben fantastiskt duktig, han sköt jättebra, visade fin utveckling i 
spelet och vi hoppas att kurvan fortsätter uppåt. 

Segern i Prins Bertils Juniorcup 2022 gick till Sydsvenska Bouleförbundet (SSBF). 

Stadskampen Helsingfors-Stockholm 
Under 2022 spelades två stadskamper. 

Stadskampen 2021 
Den från 2021 framskjutna kampen spelades i Helsingfors under april. Stockholm kunde notera den 
11:e raka segern med de största siffror, 19-6 i vunna matcher, som ett bortalag någonsin har noterat. 

Stadskampen 2022 
Den ordinarie 2022 års stadskamp spelades i Prins Bertils Boulehall under helgen för första advent. 
Helsingfors ledde 6-4 efter två omgångar men hemmalagets tog en 5-0 seger i tredje omgången och 
ledde då med 9-6 inför andra dagen. Helsingfors vann sedan 3-2 i fjärde omgången. Stockholm 
avgjorde i sista omgången med seger 4-1 och kunde bärga den 12:e raka segern med siffrorna 14-11.  

Uttagning 
Uttagningen av lagen till årets båda Stadskamper gjordes av distriktsstyrelsen (DS) utan kvaltävling. 
Uttagning skedde på basis av DM-resultat, främst i mixed trippel. DS har 18 december 2022 beslutat 
att uttagningen av minst tre av lagen framledes sker i en kvaltävling. Uttagning av högst två lag sker 
på basis av DM-resultat, främst i mixed trippel. 
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Ekonomiskt utfall 

Distriktslag Intäkter Kostnader Resultat Kommentar 
Budgeterat 10 000 -35 000 -25 000 Ingen kvaltävling, inga intäkter 
Utfall 1 055 -63 432 -62 377 Höjda omkostnader 
Avvikelse -8 945 +28 432 -37 377 Överskjutande kostnader från 2021 

Verksamhet: Ungdom 
Ungdomsläger Luleå 
Stockholm hade en deltagare (Ruben Marell, Boulerosällskapet) med på ungdomslägret i Luleå och 
en nybliven U23 (Tim Duvenfelt, Boulerosällskapet) deltog som instruktör. 

Skolboule 
Svenska Bouleförbundet startade upp ordentligt med Skolboulen under året och sex bouleklubbar i 
Stockholms distrikt har anmält intresse för Skolboulen. Trollbäcken har varit ute på en skola och visat 
upp boule vilket blev väldigt uppskattat. 
Vi saknar fler uppdrag för Skolboulen från RF-SISU Stockholm och skolor i distriktet.  

Distriktsstyrelsen har köpt in tre uppsättningar softbouleklot för distriktets bouleklubbar att låna till 
arrangemang för Skolboulen och vi har fått ytterligare två uppsättningar softbouleklot och väskor 
samt ett övningshäfte från Svenska Bouleförbundets Ungdomskommitté. 

Nationell Ungdomstour 
En nationell ungdomstour startades upp under året och fyra deltävlingar har genomförts, men 
Stockholm har inte haft någon representant med på dessa tävlingar. Vi hoppas att ungdomarna i 
Stockholm ska hitta dessa tävlingar och åka på dem. 

Svenska Mästerskapen 
Under årets SM hade Stockholm fyra deltagare i juniorklasserna med fina prestationer från alla. 

U23-spelare 
Stockholm har två otroligt duktiga U23 spelare, Rasmus Wirström och Tim Duvenfelt (Boulero-
sällskapet), vilka var framgångsrika under U23EM med en bronsmedalj med hem i bagaget. 

Ekonomiskt utfall 

Ungdom Intäkter Kostnader Resultat Kommentar 
Budgeterat 5 000 -30 000 -25 000  
Utfall 0 -10 315 -10 315  
Avvikelse -5 000 +19 685 +14 685  
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Verksamhet: Utbildning 
Domarutbildning 
Under det gångna året anordnades en domarkurs med sammanlagt fem deltagare. Ingen av dessa 
klarade dock domarprovet i första försöket. 

Tävlingsarrangörsutbildning 

En arrangörsutbildning anordnades våren 2022 i distriktets regi. Sex deltagare från tre klubbar deltog 
(Boulerosällskapet, Boulesjevikerna och BK Borsten). Ytterligare en arrangörsutbildning anordnades i 
regi av Fagersjö Petanksällskap. 

Utbildningar i samarbete med RF-SISU 
Engagera och arrangera 

Tillsammans med RF-SISU Stockholm anordnades i augusti ett seminarium med syfte att få klubbar 
att jobba ihop och i samarbete ta tillbaka merparten av arrangörskapet för distriktets mästerskap och 
seriespel där klubbarna själva spelar. Tretton deltagare från åtta föreningar deltog. 

Konferensen bekostades av det återstartsstöd som förbundet hade tilldelat distriktet.  

Värdegrund, en introduktion  

Idrottens värdegrund är ett prioriterat fokusområde som genomsyrar all svensk idrott de närmaste 
åren. Två personer från distriktsstyrelsen deltog i ett webbaserat seminarium om värdegrund.         

Svenska Bouleförbundets Utbildningskommitté. 
Distriktet har en representant i förbundets utbildningskommitté. 

Ekonomiskt utfall 

Utbildning Intäkter Kostnader Resultat Kommentar 
Budgeterat 3 000 -28 000 -25 000 Återstartsstöd 
Utfall 35 000 -56 881 -21 881 Konferenslokal och mat 
Avvikelse +32 000 -28 881 +3 119  
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Samverkan 
Korpen Stockholm Boule 
Stockholms Bouleförbund upprätthöll en samverkan med Korpen Stockholm Boule där StBF bland 
annat länkar ut från distriktets hemsida till Korpens information om det seriespel som de erbjuder. 
StBF är positiva till ett fortsatt samarbete för att öka tillgängligheten till information om 
bouleaktiviteter i distriktet. Korpen Stockholm Boule har ansökt om medlemskap i Svenska 
Bouleförbundet. 

Stockholms Dövas Förening och IF Hephata 
Distriktet har under fjolåret anordnat regelkurs för spelare inom dövidrotten. Föreningen fick även 
hjälp med att arrangera en rikstäckande tävling i Södertälje.  

 

Ort: Stockholm   Datum: 2023-03-12 

____________________________________________ 

Jarmo Repka, Ordförande 

____________________________________________ 

Niklas Holmström 

____________________________________________ 

Åsa Wirström 
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Jean-Noel Henry 

____________________________________________ 

Leif Eklöf 


