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Licens- och medlemsstatistik  
SBF hade vid verksamhetsårets slut 231 föreningar anslutna med 4 859 licensierade medlemmar. 
Antalet licensierade medlemmar har ökat med 500 sedan förra året, antalet föreningar har 
minskat med fyra.   

  
Distrikt  Föreningar  Medlemmar  Licenser 

2022  
Andel i %  Licenser 

2021  
Andel i %  

Sydsvenska BF  31  1 840  718  14,78  697  15,99  
Wästgöta-Dahls BF  37  1 889  609  12,53  529  12,13  
Svealands BF  37  1 905  806  16,59  731  16,77  
Östsvenska BF  31  1 635  608  12,51  550  12,62  
Hallands BF  26  1 469  516  10,62  474  10,87  
Norra Sveriges BF  16  1 210  479  9,86  434  9,96  
Göteborgs & Bohusläns BF  24  1 018  449  9,24  397  9,11  
Stockholms BF  29  829  674  13,87  547  12,55  
Summa  231  11 795  4859  100  4 359  100  

  

   
 

   2022  2021  
Klass  M  K  T  M%  K%  T%  M  K  T  M%  K%  T%  

Jun  59  35  94  1,21  0,72  1,93  54  32  86  1,24  0,73  1,97  
Sen  535  226  761  11,01  4,65  15,66  484  211  695  11,10  4,84  15,94  

V55  448  226  674  9,22  4,65  13,87  392  201  593  9,00  4,61  13,61  
V65  2110  1220  3330  43,43  25,11  68,54  1913  1072  2985  43,89  24,59  68,48  
SBF  3152  1707  4859  64,87  35,13  100  2843  1516  4359  65,23  34,77  100  
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Utmärkelser  
Förtjänsttecken  
Brons  
Ronald Appelqvist, BK Klotet,  
Stig Eliasson, BK Klotet,  
Bert Nilsson, GBBF,  
Agneta Ohlsson, GBBF, 
Stefan Olsson, StBF, 
Jan Pernolf, StBF, 
Jarmo Repka, StBF, 
Harriet Södergren, StBF, 
Lars Öström, StBF, 
Johan Nordlander, Roxen PC. 

Nisse Warbergs minnesstipendium  
Ingen utdelning. 

Prins Bertils minne  
Årets förening – ingen nominering. 
Årets ledare – ingen nominering. 
Årets junior – Nicolas Gonzalez Hedquist. 
Årets dam – Therese Ekengren. 
Årets herr – Simon Åkesson. 
Årets veteran – Bosse Persson och Patrik Wiik. 

Årets bouleprestation 2022  
U23-landslaget (Tim Duvenfelt, Lucas Rudin, David Wiik och Rasmus Wirström spelade under 
förbundskapten Emil Nilssons ledning hem ett brons i U23-EM). 

Årets rankingvinnare 2022  
Junior – Engla Rosquist, Tyringe Boulegetingarna. 
V55 – Janne Johansson, Club la Boule de Trix Skövde. 
V65 – Jonny Patron, Boule Klubben Kärnan. 
Dam – Eva-Karin Ingelstedt, Tyringe Boulegetingarna, Anna Lagerkvist, Tyringe 
Boulegetingarna och Helene Palovaara Di Tella, AIK Bouleförening. 
Öppen – Joachim Andersson, Coccinelle Petanque Club Malmö. 
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Förbundsstyrelsen 
Herman Thorell Ordförande  Club Boule la Pomme de Pin 
Lasse Franck  Vice ordförande Gothenburg Boule Bangers 
Gun-Britt Jansson Förbundssekreterare Skellefteå Boulekraft IF 
Kerstin Hjelm Ekonomiansvarig Ronneby Boule Club 
Hannele Kangas Ledamot  Boulesjevikerna 
Jimmy Bysell  Ledamot  Tempête Club de Pétanque 
Åsa Wirström  Ledamot  Boulero SSK 
Nicolina Främst Ledamot  Rabeluob Petanque Club 
Yngve Evaldsson Ledamot  Lillens vänner  

Yngve Evaldsson avgick från förbundsstyrelsen den 21 maj. 

Arbetsutskottet 
Herman Thorell Ordförande  Club Boule la pomme de Pin 
Lasse Franck  Vice ordförande Gothenburg Boule Bangers 
Gun-Britt Jansson Förbundssekreterare Skellellefteå Boulekraft IF 
Kerstin Hjelm Ekonomiansvarig Ronneby Boule Club 
Tommy Gustafsson Adjungerad  Generalsekreterare 

Internationell representation  
Lasse Franck, styrelseledamot, Confédération Européenne de Pétanque (CEP). 

Möten och konferenser 

Svenska Bouleförbundets (SBF) förbundsmöte 2022 genomfördes 23–24 april i Jönköping i 
hybridform (med både fysiskt och digitalt närvarande deltagare). 

Förbundsstyrelsen har haft elva protokollförda sammanträden under 2022, sex digitala och fem 
fysiska. 

Under våren genomfördes en uppstartskonferens i Stockholm för distrikt och kommittéer. 

I september anordnades en höstkonferens för kommittéer och distrikt med fokus på kommande 
verksamhetsår. 

Svenska Bouleförbundet representerades under Riksidrottsforum den 12–13 november av 
Herman Thorell och Tommy Gustafsson. 

När det europeiska förbundet, CEP, höll kongress i Luxemburg den 9 april representerades SBF 
av Lasse Franck och Tommy Gustafsson. Där valdes Lasse in som ledamot av CEP:s styrelse för 
en period på två år. Vår förhoppning och förvissning är att det ska öka möjligheterna till 
påverkan.  

Personal 
Tommy Gustafsson – generalsekreterare. 
Marie Björklund – förbundsadministratör. 
Frida Milevi – utvecklingsansvarig. 
Mattias Thorell – evenemangsutvecklare. Från 1 november även tävlingsutvecklare. 
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Tävlingskommittén (TK) 
Kjell Andersson Ordförande   Malmköpings IF Boule 
Mattias Thorell Ledamot  Club la Boule de Trix 
Ingrid Wahlbin Ledamot  Sibirien CP 
Lotta Larsson  Ledamot  Sörbyängens BK  
Henrik Hugosson Ledamot  Lindome Boule  
Joachim Andersson Ledamot  Coccinelle PC 
Marie Björklund Adjungerad  Anställd 

Under 2022 har TK ansvarat för frågor och administration som rör regionala, nationella och 
internationella sanktioner och förbundsarrangemang (ej SM). TK har etablerat kontakt med 
arrangörer för de olika arrangemangen och genomfört seedning och lottning av de SBF-
arrangemang som så kräver. TK har reviderat SBF:s tävlingsbestämmelser (uppdateringarna 
gäller från och med 1 januari), arbetat med utveckling och förnyelse av SBF:s 
tävlingsarrangemang samt varit förbundsstyrelsen behjälplig i frågor kring tävlingsverksamheten. 

Nyheter 
Under året har TK kommit med förslag till nya upplägg av de svenska cuperna och seriespelet 
och inför 2023 har kommittén föreslagit förändringar av startavgifter och bidragssystem (avslutat 
vinstbidrag, ökat arrangörsbidrag och förändrat resebidrag).  

Vid det traditionella höstmötet gick TK som vanligt igenom ansökningar av regionala tävlingar 
och förbundsarrangemang. Arbetet med att förtydliga och förändra skillnaderna mellan regionala 
och lokala tävlingar påbörjades och diskussioner fördes kring de förändringar av 
tävlingsbestämmelserna som kan komma att bli nödvändiga som en konsekvens av förslagen till 
utveckling av våra förbundsarrangemang. 

Återstart 
2022 var året då SBF:s tävlingsverksamhet, efter ett par år av plötsliga omkastningar av 
arrangemang på grund av pandemin, nästan kunde återgå till det normala. Samtidigt som det var 
glädjande innebar det för TK:s del ett intensivt arbete med täta möten för att kunna genomföra 
de planerade arrangemangen – inte minst för att hitta arrangörer till både seriespel och cuper. 

TK har under året också lagt mycket tid på att diskutera sådant som hur vi kan utveckla 
nuvarande rankingsystem, cuper och så vidare. Samtidigt har ekonomin för de arrangemang TK, 
helt eller delvis, ansvarar för varit i fokus. Arbetet har också inneburit många och givande 
kontakter med förbundets styrelse, övriga kommittéer, distrikt, föreningar och enskilda 
medlemmar. 

SM-kommittén (SMK) 
Mattias Thorell Ordförande  Club la Boule de Trix 
Fredrik Dahlén Ledamot  Örsundsbro sportklubb 
Herman Thorell Ledamot  Club Boule la Pomme de Pin 
Tommy Gustafsson  Adjungerad  Anställd 
Roger Smedenfeldt Adjungerad  Domarkommittén 
Christer Pettersson Adjungerad  Ungdomskommittén 
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Äntligen arrangerades ett fullskaligt Boule-SM igen! Denna gång i Jönköping. Grundspelet 
genomfördes på Elmias stora område och finalspelet hölls mitt i stan, i mysiga Rådhusparken. 

Veckan var en riktig höjdpunkt, där vädret var toppen – kanske till och med för varmt någon 
dag. Samarbetet med Destination Jönköping fungerade mycket bra och bolaget spelade en viktig 
roll för arrangemanget. 

Nya SM-inslag 
Flera nyheter satte sin prägel på årets Boule-SM. En större programändring gjordes, där 
gemensam start på singelspelet gav andra discipliner mer utrymme. En ny klass, V75, testades. 
Försöket slog väl ut och klassen kommer att testas även 2023 för att därefter kunna utvärdera 
ordentligt. I sekretariatet innebar införandet av stora skärmar som ersatte de traditionella en stor 
förändring. Under veckan infördes även färgkodade fält för att enklare kunna se vilka matcher 
som drog ut på tiden. 

Den lokala arrangörens roll i arrangemanget var också ny. Club Istanboule var väldigt engagerade 
under veckan och det var verkligen något helt avgörande för upplevelsen. De hjälpte till med 
uppbyggnad av områdena, var värdar både på Elmia och i Rådhusparken samt stod för 
mätdomare under veckan.  

Under året har avtal skrivits för Boule-SM 2023 och 2024. 2023 arrangeras det i Kalmar och det 
blir ett stadsintegrerat SM där gator och torg grusas upp, mitt i centrala Kalmar. 2024 blir det i 
Stadsparken i Lund, på gångar runt om i parken. Stadsparken ligger centralt med nära till allt. 
Finalerna kommer att spelas på Mårtenstorget. 

RF:s SM-vecka 
Arbetet med RF:s SM-vecka har pågått under hela året, dels med årets arrangemang, dels med 
ansökningar till nya. Boulesporten var en del av RF:s SM-vecka i Linköping, med vårt 
precisionsskytte – ett mycket lyckat arrangemang där Lejonkulan som lokal arrangör gjorde ett 
utmärkt arbete. Vi har under året sökt och kommit med både under RF:s vintervecka i Skövde, 
där vi ställer upp med slutspelet i Svenska Cupen öppen, och under sommarveckan i Umeå, där 
vi enligt tradition ställer upp med precisionsskytte. 

Mattias Thorell har under året jobbat som evenemangsutvecklare. Styrelsen har under året utökat 
tjänsten till 50 procent. Nytt är att Mattias ska även jobba med tävlingsutveckling. 
Arbetsuppgifterna är att jobba löpande med Boule-SM, RF:s mästerskapsveckor och utveckling 
av vår tävlingsverksamhet.  

SM-kommittén har under året haft sina möten via Teams, men också kommunicerat via en 
messengergrupp, som präglas av snabba svar och korta diskussioner.  

Ungdomskommittén (UnK) 
Christer Pettersson Ordförande  Sällskapet Quatre Boules 
Eva-Karin Ingelstedt Ledamot  Tyringe Boulegetingarna 
Ulrika Gonzalez Hedqvist Ledamot  Sörbyängens Bouleklubb 
Henrik Roolf  Ledamot  Landvetter Boule Club 
Frida Milevi  Adjungerad  Anställd 
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Ungdomskommittén har under året haft tolv digitala möten plus en planeringshelg, då 
ledamöterna träffades i Klippan för att utvärdera det arbete som utförts under 2022, planera 
förbättringsåtgärder och ta fram en årsplanering inför 2023. Utöver dessa möten har flertalet 
ledamöter också mötts under de ungdomsaktiviteter som genomförts. 

Trygg idrott 

Förbundets ungdomsverksamhet utgår från Svenska Bouleförbundets barn och ungdomspolicy, 
Trygg idrott, samt Riksidrottsförbundets riktlinjer gällande barn och ungdomsidrott. UnK har 
följt verksamhetsplanen 2022 efter bästa förmåga utifrån förutsättningarna, men genomfört en 
ungdomsträff under året som inte var med i den ursprungliga planeringen. 

En handlingsplan, Trygg idrott, har tagits fram och under året har kommittén, tillsammans med 
samarbetsföreningar och arrangörer, jobbat aktivt för att påbörja arbetet med att trygga och säkra 
idrottsmiljöer. På detta sätt försöker UnK skapa miljöer där våra ungdomar kan träffas, 
utvecklas, ha kul och må bra. 

LOK-stöd 
Ungdomskommittén vill understryka vikten av att våra föreningar söker LOK-stöd. Digitala 
informationsträffar om stödet har genomförts med ungdomsansvariga i distrikten samtidigt som 
information ges på föreningsnivå när möjlighet uppstår. 

Arrangemang 
Under SM-veckan i Jönköping fanns UnK representerade vid informationsdisken där det 
informerades och pratades om förbundets ungdomsverksamhet. UnK hade också ett 
övergripande ansvar för de ungdomar som deltog under SM, för att se till att de trivdes och hade 
det bra. En generationstrippel genomfördes på centercourten med 17 deltagande lag. 

Ett sommarläger genomfördes den 16–19 juni i samarbete med Norra Sveriges Bouleförbund 
och föreningen Luleå Bouleklubb. Luleå Bouleklubbs inomhushall var själva hjärtat under lägret, 
där bodde ungdomarna i en möteslokal och utförde under dagtid diverse övningar/träningar på 
banorna. Det fanns även tid för lite bad och annat kul. Lägret samlade 13 ungdomar samt fem 
ungdomsledare. Eftersom Luleå stad fyllde 400 år fick ungdomarna tillfälle att tillsammans med 
Luleå Bouleklubb visa upp boulesporten i stadsparken, där staden anordnade ett stort firande 
med mycket folk. 

14 lag deltog i årets upplaga av Prins Bertils Juniorcup. Den avgjordes i Bouletoftahallen i Malmö 
och arrangerades i samarbete med Sällskapet Quatre Boules. Övernattningen för deltagarna var 
ordnad på Gripens förskola där även frukost och middag intogs. Årets vinnare blev Svealands lag 
bestående av Vincent Weidmar och Nicolas Gonzalez Hedqvist. 

Ungdomstouren kom att bestå av tre deltävlingar som arrangerades i samarbete med Carl XIV 
Johan PC, CB Bonbon och Eskilstuna BPS under höstterminen. Totalt deltog 21 ungdomar från 
åtta föreningar. Segrare i de olika klasserna blev: 
Junior – Andreas Roolf, Landvetter Boule Club. 
Yngre junior – Tuvali Berg, Tidaholms Boule Club. 
Minior – Jael Roolf, Landvetter Boule Club. 
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På en ungdomsträff under en helg i november samlades sju ungdomar mellan 15 och 25 år i 
Stockholm för att prata ungdomsboule. Det diskuterades mycket om ledarskap och hur vi ska 
kunna engagera fler unga ledare in i vår verksamhet.  

Utbildningskommittén (UtK) 
Hannele Kangas Ordförande  Boulesjevikerna 
Henrik Roolf  Ledamot  Landvetters Boule Club 
Ove Johansson Ledamot  Föreningen Falken Petanque 
Håkan Jonsson Ledamot  Sundsvalls Bouleklubb 
Thomas Trobäck  Ledamot  Kulltorps Boule Klubb 
Pontus Björk Zaar Ledamot  Lillens vänner 
Jarmo Repka  Ledamot  Sumpan Bouleklubb 
Carina Forsberg Ledamot  Örsundsbro Sportklubb 
Karin Granevik Ledamot  Lidköpings Boule Klubb 
Anders Holmberg Ledamot  Calmar Petanque Klubb 
Frida Milevi  Adjungerad  Anställd 

Utbildningskommittén har under året haft elva möten, varav två fysiska i samband med 
förbundets konferenser i april och i september. Övriga har hållits digitalt via Teams. Tre nya 
ledamöter har utsetts under året och därmed har alla distrikt en representant i kommittén.  

Utbildning 2022 
UtK har arbetat fram en utbildningsplan för förbundet. Bakgrunden till arbetet är en studie gjord 
av studenter på idrottshögskolan där det framkom att förbundet saknar en utbildningsplan som 
innehåller mål och strategier. Utbildningsplanen har presenterats såväl för förbundsstyrelsen som 
på förbundets höstkonferens och är nu ett centralt dokument för styrning av förbundets 
utbildningsverksamhet.  

Behovet av att höja kompetensen när det gäller ledarskap och föreningskunskap är stort på alla 
nivåer i förbundet. Den nya tränarutbildningen ska inom några år bidra till betydligt fler 
utbildade tränare. Ett samarbete har inletts med Svenska Biljardförbundet och Svenska 
Bangolfförbundet och siktar mot en gemensam ledarutveckling på förbundsnivå. 
Ungdomskommittén och Domarkommittén har genomfört utbildningsinsatser enligt plan under 
året.  

Det finns goda möjligheter att öka kompetensen i föreningsledarskap genom RF-SISU:s 
utbildningar. Introduktionen till olika förtroendeuppdrag är bristfällig. Utbildning i Teams har 
efterfrågats av flera nya förtroendevalda. Där har UtK ännu inte lyckats med att hitta en 
utbildning som motsvarar förbundets behov.  

Tränarutbildning och organisation 
En boulespecifik tränarutbildning har skapats i samarbete med RF-SISU. Under hösten 2022 har 
15 nya tränare utbildats i en första grundutbildning för tränare och boulespecifik steg 1-
utbildning.  
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Uppgraderingen av materialet för arrangörs- och tävlingsledarutbildningen fortsätter under 
2023. Arbetet med ett nytt utbildningsregister och en gemensam utbildningskalender är försenat 
på grund av byte av hemsida.  

Veterankommittén (VK)  
Carina Janson  Ordförande  Malmö PK La Boule d´or  
Inga Stenbrink Ledamot  Upsala Petanque klubb  
Åsa Wirström   Ledamot  Boulero SSK  
Ole Janson  Ledamot  Skellefteå Boulekraft IF  
Jan Petschler  Ledamot  IF Boden Petanque  

Veterankommittén var inte speciellt aktiv under det gångna året, då den löstes upp under våren. 
Dock gjordes en enkät till landets klubbar angående spelsättet i Svenska Cupen V65. Det 
konstaterades att de flesta klubbarna ville ha gruppspel och inte direktutslagning. Vidare jobbade 
kommittén för att skapa en ny åldersklass, V75, vilken provades under årets SM. Som ett resultat 
av det blev V65-klassen något mindre och väntetiderna betydligt kortare.  

Domarkommittén (DK)  
Gunnar Wåhlberg  Ordförande   Onsala Boule Petanque Klubb 
Anders Holmberg  Ledamot   Calmar Petanque Klubb 
Johan Nilsson  Ledamot   Lejonkulan Petanque Club 
Roger Smedenfeldt Ledamot   Club Boule la Pomme de Pin 
Thomas Trobäck  Ledamot  Kulltorps Bouleklubb 

Domarkommittén har under året haft tolv möten, varav fyra fysiska i samband med förbundets 
konferenser i april och september samt vid den nationella domarträffen i Jönköping och träff 
med Tävlingskommittén i november. 

DK ansvarar för att tillsätta domare till förbundsarrangemang samt till landets nationella och 
internationella tävlingar. DK har också ansvar för att hålla de svenska spelreglerna aktuella, för 
att skriva, sammanställa och uppdatera Handbok för domare, svara på inkommande regelfrågor, 
utbilda nationella domare och utfärda spelardispenser. 

Uppdrag och utveckling 
Utöver att fördela domaruppdrag mellan de nationella domarna och att uppdatera handboken 
för domare, som har skickats till samtliga registrerade domare, har DK under året arbetat för att 
säkerställa en enhetlig syn på domarens uppgifter och förpliktelser – bland annat genom att 
granska domarrapporter och lämna omdömen till distriktens domaransvariga. 

Kommittén har även tittat på möjligheterna att på ett bättre sätt utvärdera både arrangemang och 
domarinsatser och har vid flera tillfällen under året haft möjlighet att arbeta tillsammans med 
både Tävlingskommittén och SM-kommittén. 

Precis som tidigare år har domarkommittén svarat på allehanda frågor kring spelreglerna och 
behandlat alla inkomna önskemål om dispenser från boulespelare. 

DK har även ordnat så att en ny och bättre lämpad domartröja nu finns att beställa. 
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Tillsammans med många andra har kommittén utvärderat årets SM. DK gjorde också ett 
studiebesök i Danmark för att på plats analysera domarnas agerande under två av VM:s fyra 
speldagar. 

Utbildningar och utbildningsmaterial 
Domarkommittén har genomfört en nationell domarträff och en välbesökt mätdomarutbildning i 
Jönköping, två informationsträffar i NSBF (Luleå och Sundsvall) samt en träff i WDBF (Vara) 
om de nya spelreglerna. 

Allt vårt utbildningsmaterial (presentationer, häften, prov med mera) har förnyats och 
uppdaterats och vi har fortsatt att påtala att fler domare måste utbildas på samtliga nivåer. 

Elitkommittén (EK) 
Lasse Franck  Ordförande  Gothenburg Boule Bangers 
Helene Palovaara di Tella  Ledamot (t.o.m 22-04-23) AIK Bouleförening 
Tommy Gustafsson             Adjungerad  Anställd 
Emil Nilsson  Adjungerad vid behov Förbundskapten, seniorlandslagen 

Att pandemin fortfarande gör avtryck på den internationella verksamheten blev uppenbart under 
det gångna verksamhetsåret. Särskilt tydliga är avtrycken på det världsomfattande förbundets, 
FIPJP:s, verksamhet. Årets första VM hade flyttats från året före. Mer välkommen än den 
tidsmässiga flytten var den rumsliga – från Nya Kaledonien till Danmark. Året avslutades också 
med att ytterligare ett VM sköts upp. Det VM för herrar som skulle ha spelats i december 2022 
har nu annonserats till september 2023 och kommer – om det inte flyttas på nytt – att avslutas 
bara tre dagar innan herrarnas EM startar. Detta beslut föranleder inte någon geografisk flytt 
utan ska, så som ursprungligen planerats, spelas i Benin. Som på kuppen förärats arrangörskapet 
för ytterligare ett VM – det i singel och dubbel. 

Seniorernas förbundskapten Emil Nilsson arbetade under året med en trupp bestående av åtta 
herrar och sex damer. Till det läger som arrangerades i Spanien i april bjöds också tre (manliga) 
U23-spelare in. Emil hade nämligen vänligheten att även i år fungera som förbundskapten för 
herrarnas U23-landslag. 

Året startade med att det danska förbundet bjöd in till uppvärmning inför deras kommande 
singel- & dubbel-VM. Sport Live Masters kallade de tävlingen, dit landslag från Belgien, 
Frankrike, Nederländerna, Norge, Tyskland och Sverige var inbjudna att möta de båda danska. 
Sverige slutade på fjärde plats efter att bland annat ha besegrat det tyska laget med 5–0 i matcher 
och det holländska med 3–2. 

Därefter rullade det på i ett intensivt tempo, med ny tävling i Danmark månaden efter (Scarce 
Match) – som Sverige vann – och gott om mästerskap. Mästerskapsåret slutade och kröntes med 
att det svenska U23-landslaget spelade hem ett EM-brons i Palma de Mallorca. 

Juniorlandslaget spelade under året ett antal tävlingar på hemmaplan och den uttagna EM-
truppen förberedde sig genom att i augusti bo, träna och tävla tillsammans i Stockholm. 

Att Sverige inte kunde skicka något flicklag till vare sig junior- eller U23-EM måste ses som ett 
rejält misslyckande. Elitkommittén ser mycket fram emot den kommande damsatsningen och 
hoppas att den förhållandevis raskt ska ge resultat som medför en framtida förändring. 
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Singel- & dubbel-VM, Karlslunde, Danmark, 12–15 maj  
Sverige representerades av Therese Ekengren (Mxd, Dd), Ivar Liljegren (Hs, Hd), Annelie 
Westin (Ds, Dd) och Simon Åkesson (Mxd, Hd). William Silfverberg fungerade som assisterande 
coach till förbundskapten Emil Nilsson och Lasse Franck var delegationsledare. Ivar Liljegren 
besegrade under singelturneringen den regerande europamästaren och forne världsmästaren 
Diego Rizzi och var nära att eliminera honom ur turneringen. 

I herrsingeln, herrdubbeln och mixdubbeln slutade Sverige på plats 9–16, i damsingeln slutade 
Sverige på plats 21 och i damdubbeln på plats 28. 

Herrsingel 
1. Jesús Escacho Alcaron, Spanien. 
2. Diego Rizzi, Italien. 
3. André Lozano, Belgien och Maiky Molinas, Schweiz. 

Damsingel 
1. Sylviane Métairon, Schweiz. 
2. Ranu Hominam, Norge. 
3. Nur Ain Syuhada, Malaysia och Phantipha Wongchuvej, Thailand. 

Herrdubbel 
1. Diego Rizzi & Alessio Cocciolo, Italien. 
2. Maiky Molinas & Joseph Molinas, Schweiz. 
3. Chandara Puth Yon & Vakhim Pheap, Kambodja och Mohamed Khaled Bourgruiba & Sofien   
Ben Brahim, Tunisien. 

Damdubbel 
1. Aurelia Blazquez Ruiz & Sara Díaz, Spanien. 
2. Nur Thahira Tasnim & Nur Aisn Syuhada, Malaysia. 
3. Verena Gabe & Eileen Jenal, Tyskland och Vanessa Romeo & Valentina Petuliccio, Italien. 

Mixdubbel 
1. Sarawut Sriboonpeng & Nantawan Fueangsanit, Thailand. 
2. Javier Cardeñas Villaver & Sara Díaz Reyes, Spanien. 
3. Vincent Ferrandez & Caroline Godard, Monaco och Anders Erlandsen & Katrine Junge 
Olsen, Danmark. 

Dam-EM, Torrelavega, Spanien, 2–5 juni  
Sverige representerades av Therese Ekengren, Linnea von Eggers Patron, Annelie Westin och 
Camilla Csapó Olsson. Förbundskapten: Emil Nilsson. Delegationsledare: Herman Thorell. 
Laget slutade på plats 5–8 efter att ha förlorat mot Israel i kvartsfinalen. Annelie Westin 
representerade i precisionsskyttet, slutade på nionde plats och missade alltså finalspelet med en 
hårsmån. 

1. Frankrike (Audrey Bandiera, Charlotte Darodes, Cindy Peyrot, Emma Picard).  
2. Italien (Mariangela Arcesto, Valentina Petulicchio, Vanessa Romeo, Monica Scalise). 
3. Israel (Diana Bakalchuk, Anael Fitoussi, Noi Korsunskyn, Dolev Nissim) och Monaco 
(Miryam Chambeiron, Chloe Perez, Cyrielle Thivoz, Laura Vierjon). 
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Precisionsskytte 
1. Sara Díaz, Spanien. 
2. Sylviane Métairon, Schweiz. 
3. Jessica Meskens, Belgien och Katarzyna Blasiak, Polen. 

Singel- & dubbel-EM, ’s-Hertogenbosch, Nederländerna, 13–17 juli  
Sverige representerades av Jimmy Löf (Hs, Hd), Anette Ramm-Ericson (Ds, Dd), William 
Silfverberg (Mxd, Hd) och Linnéa von Eggers Patron (Mxd, Dd). Förbundskapten: Emil 
Nilsson. Assisterande coach: Mikael Larsson. Delegationsledare: Lasse Franck.  

I damsingel, herrdubbel, damdubbel och mixdubbel slutade Sverige på plats 9–16 och i 
herrsingel på plats 18. 

Herrsingel 
1. Diego Rizzi, Italien. 
2. Jesús Escacho, Spanien. 
3. Kees Koogje, Nederländerna och Christophe Sarrio, Frankrike. 

Damsingel 
1. Carolina Pascual, Spanien. 
2. Esile Emen, Turkiet. 
3. Aurélie Bories, Frankrike och Josefien Koogje, Nederländerna. 

Herrdubbel 
1. Alessio Cocciolo & Diego Rizzi, Italien. 
2. Michael Massuy & Fabrice Uytterhoeven, Belgien. 
3. Eliyahu Ohana & Dan Shiran, Israel och Jack Blows & Matthew Eversden, England. 

Damdubbel 
1. Miryam Chambeiron & Laura Vierjon, Monaco. 
2. Hannah Griffin & Alexandra Spillett, England. 
3. Jenifer López & Carolina Pascual, Spanien och Irma Bagdanavičienė & Eugenija Karbočienė, 
Litauen. 

Mixdubbel 
1. Mickael Bonetto & Sandrine Poinsot, Frankrike. 
2. José Luis Guasch & Jenifer López, Spanien. 
3. Myriam Chambeiron & José Rivière, Monaco och Anette Bolouijt & Joey van Doorn, 
Nederländerna. 

Junior- och U23-EM, Palma de Mallorca, Spanien, 6–9 oktober 
Sverige representerades i juniorklassen av Måns Davidsson, Nicolas Gonzalez Hedqvist, Adam 
Rudin samt Vincent Weidmar och i U23-klassen av Tim Duvenfelt, Lucas Rudin, David Wiik 
och Rasmus Wirström. Förbundskaptener: Leo Brood Björk (junior) och Emil Nilsson (U23). 
Delegationsledare: Lasse Franck.  

I juniormästerskapet slutade Sverige på plats 5–8 och i U23-EM tog Sverige en bronsmedalj! 
Nicolas Gonzalez Hedqvist och Lucas Rudin representerade i precisionsskyttet och slutade på 
15:e respektive 12:e plats.  
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Junior 
1. Schweiz (Adriano Dos Santos Silva, Loïc Longet, Loïc Mathey, Ulysse Tsimine). 
2. Frankrike (Noah Breton, Andssy Hut, Bastien Hyvon, Dorian Lauga-Lauret.) 
3. Spanien (Aarón González Martin, Raul Martínez Ponce, Jonathan Ould Khtaira Navarro, Sergi 
Ruíz Álvarez) och Monaco (Louis Magnico, Aleksander Marziali, Anthony Peloso, Romain 
Peloso). 

Precisionsskytte 
1. Justin Neu, Tyskland. 
2. Andssy Hut, Frankrike. 
3. Raul Martínez Ponce, Spanien och Filip Vedral, Tjeckien. 

U23 
1. Frankrike (Mayron Baudino, Adrien Delahaye, Samuel Lamare, Flavien Sauvage). 
2. Italien (Davide Caporgno, Andrea Chiapelle, Jacopo Gardella, Danilo Rinaudo). 
3. Sverige (Tim Duvenfelt, Lucas Rudin, David Wiik, Rasmus Wirström) och Monaco (Brayan 
Cano, Christophe Mancini, Enzo Perez, José Rivière). 

Precisionsskytte 
1. Jesús Escacho Alarcón, Spanien. 
2. Jacopo Gardella, Italien. 
3. Krystian Tyrlik, Polen, och Jason White, England. 

Europacupen, Saint-Yrieix, Frankrike, 10–13 november 
Sverige representerades av Coccinelle Petanque Club som slutade på plats 5–8 efter att ha 
förlorat kvartsfinalen mot La Pétanque Genevoise, Schweiz, som i sin tur förlorade semifinalen 
mot slutsegrarna Pétanque Arlancoise, Frankrike. 

1. Pétanque Arlancoise, Frankrike. 
2. Club Bouliste Monégasque, Monaco. 
3. La Pétanque Genevoise, Schweiz och Petanque Club ‘t Dupke, Nederländerna. 

Ny hemsida 
Efter ett beslut från Riksidrottsförbundet avslutades avtalet med den befintliga 
hemsidesleverantören. RF skulle inte heller framöver tillhandahålla något gratisalternativ. 
Merparten av specialidrottsförbunden påverkades av detta och på samma sätt påverkades 
föreningar och distrikt i hela idrottsrörelsen. Förbundet startade ett omfattande arbete med att se 
över vilka alternativ och lösningar som fanns och valde – liksom majoriteten av de övriga 
specialidrottsförbund som berördes – Sitevision som leverantör av plattform och Consid som 
det företag som hjälpte oss att bygga vår nya sida.  

Nu har vi lanserat en ny hemsida och samtidigt ombesörjt så att våra åtta distrikt får egna 
undersidor på densamma. Det har varit en omfattande process som har tagit mycket tid i anspråk 
för förbundets personal. Det återstår alltjämt en hel del arbete, den nya sidan kommer att byggas 
upp kontinuerligt framöver. Den nya lösningen innebär också en väsentligt ökad årlig kostnad, 
nu när inte Riksidrottsförbundet längre ombesörjer en “avgiftsfri” tjänst.  
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Projekt och stöd 
65+ 
Projektet 65+ bedrivs av utvecklingsansvarig Frida Milevi. 

Under 2021 gav Riksidrottsförbundet oss chansen att vara med i en pilotsatsning som hette 
Idrott för äldre. Nu har vi gått in i en ny period med ytterligare ett nytt projektstöd för äldre som 
går under namnet projekt 65+. Syftet är att med fysisk aktivitet öka livskvalitén genom hela livet 
och projektet sträcker sig från 2022 till 2024. 

 

Projekt skolsamverkan  
Skolboule Sverige bedrivs av utvecklingsansvarig Frida Milevi. 

Svenska Bouleförbundet är en del av Riksidrottsförbundets projekt rörelsesatsning i skolan. 
Syftet med projektstödet är att förbättra folkhälsan, barn- och ungdomars välbefinnande och 
skolresultatet genom att ge bättre förutsättningar till dessa områden och bygga broar mellan 
skolan, barn och föreningslivet. Denna projektperiod startade under 2022 och pågår till 2024.  

Skolboule Sverige-projektet tror på en långsiktig lösning där vi försöker inkludera så många som 
möjligt, så länge som möjligt. Boulen som idrott har alla förutsättningar att välkomna vilken 
idrottsutövare som helst till vår verksamhet. Hela konceptet är att möjliggöra att fler får chansen 
till klot i rörelse. 

Skolboule Sverige startade redan under 2021 med att skapa en övningsbank som är uppdelad i 
två olika nivåer. Under 2022 har en ny övning kommit ut varje månad. Övningsbanken ska vara 
ett redskap som skolor och föreningar kan använda sig av antingen på något träningspass, på en 
rastaktivitet eller varför inte på en familjeaktivitet eller ett släktkalas.  

Projektet har under 2022 lagt stort fokus på att få ut materialet till skolor och föreningar och 
representanter har deltagit på olika träffar som RF-SISU-distrikten har bjudit in till. Träffar med 
föreningar har fokus på projektets uppbyggnad och hur en förening kan genomföra Skolboule 
Sverige lokalt – på övningarna och på hur man kan få kontakt med en skola för att inleda en 
samverkan och skapa mer rörelseglädje i föreningen.  

Först var tanken att skapa filmer och videoklipp men mer tid och resurser har i stället lagts på 
övningsbanken och hjälp med att starta igång rörelsen eftersom behoven av det har varit större. 

Återstartsstöd 
Riksidrottsförbundet har under 2021 och 2022 beviljats extra anslag för att bland annat ”mildra 
negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta 
uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet”. För 2022 har 
500 miljoner fördelats med målet att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en 
inkluderande idrott, hållbara föreningar, ett starkt ledarskap och en framgångsrik elitidrott i 
enlighet med Strategi 2025. Det inbegriper ett arbete med att sänka trösklarna för deltagande 
samt att stärka mångfalden i ledarskapet. 
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Syftet är generellt att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter, 
vilket innebär att stödet ska säkerställa att idrottsrörelsen ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera 
och behålla medlemmar. 

Förbundet har fördelat återstartsstödet 2022 på följande aktiviteter: 

• Återstartskonferens våren -22, verksamhetskonferens hösten -22 
• Distriktsbidrag, för genomförande av lokala återstartsaktiviteter 
• Projektanställning evenemangsutvecklare/tävlingsutvecklare 
• Fördelning av stöd direkt till föreningar via Idrottsmedel och centralt från förbundet. I 

syfte att stimulera föreningarna till nystart, till exempel genom prova-på träffar, öppna 
klubbmästerskap och föreningsträffar. Sökbara aktivitetsområden har varit 
Erfarenhetsutbyte, Föreningsaktivitet, Skolsamverkan, Utbildning.  

• Utbildningsinsatser, så som Grundtränarutbildning, domarutbildningar, 
ungdomsledarutbildning 

• Ungdomsaktiviteter, så som Ungdomstour, sommarläger etc.  
• Ledarsatsning tillsammans med Bangolf och Biljard, genomförs 2023 
• Damsatsning, planering av aktiviteter över ett brett spektrum, genomförs 2023  
• Föreningsledarutveckling 

Valberedning 
Maria Bergström Ordförande  Boda Boule Fighters 
Britta Westergaard Ledamot  Luleå Boule Klubb 
Emelie Olsen  Ledamot  Tyringe Boulegetingarna 
Thomas Lindberg Ledamot  Halmstad Petank 
Eric Ericsson  Ledamot  Eskilstuna Boule PS 

Disciplinnämnder 
SBF:s disciplinnämnd 
Björn Jorhede Ordförande  Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund 
Hasse Hagberg Vice ordförande Stockholms Bouleförbund 
Johan Nilsson Sekreterare  Östsvenska Bouleförbundet 
Torsten Lagerqvist Ledamot  Sydsvenska Bouleförbundet  
Jeanette Olofsson Ledamot  Norra Sveriges Bouleförbund 
Stefan Berndtsson Suppleant  Svealands Bouleförbund 
Ulf Ivarsson  Suppleant  Sydsvenska Bouleförbundet 

Norra disciplinnämnden 
Fredrik Bruce  Ordförande  Stockholms Bouleförbund 
Ulf Bolve  Ledamot  Östsvenska Bouleförbundet 
Jan Petschler  Ledamot  Norra Sveriges Bouleförbund 
Jörgen Ekholm  Ledamot  Svealands Bouleförbund 
Illkka Hokkanen Suppleant  Stockholms Bouleförbund 
Tommy Glans Suppleant  Östsvenska Bouleförbundet 
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Lennart Nyman Suppleant  Norra Sveriges Bouleförbund 
Rolf Olsson  Suppleant  Svealands Bouleförbund 

Södra disciplinnämnden 
Bertil Tunje  Ordförande  Wästgöta-Dahls Bouleförbund 
Magnus Halleen Vice ordförande Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund 
Stefan Andersson Ledamot  Sydsvenska Bouleförbundet 
Douglas Adolfsson Ledamot  Hallands Bouleförbund 
Bengt Askvid  Suppleant  Wästgöta-Dahls Bouleförbund  
Diana Borg  Suppleant  Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund 
Kjerstin Andersson Suppleant  Sydsvenska Bouleförbundet 
Eilert Eskelid  Suppleant  Hallands Bouleförbund 

Revisorer 
Stefan Norell  Auktoriserad revisor Grant Thornton 
Josefine Fors  Auktoriserad revisor, supp. Grant Thornton 
Dag Hervieu  Revisor  Boulero SSK 
Inga-Britt Carlsson Revisorsuppleant Kronängs IF 

Slutord 
Det är med lättnad man kan konstatera att coronapandemin känns väldigt avlägsen. Visst har vi 
sjukdomen kvar runt omkring oss och visst drabbar den oss fortfarande på olika sätt. Visst 
påverkade den oss under årets allra första veckor och visst lever vi på många sätt lite annorlunda 
i dag. Men livet i idrottsrörelsen, som vi kände det innan pandemin, är på många sätt tillbaka och 
vi har kunnat ägna oss åt boulen fullt ut nästan hela året. Vi är ännu inte riktigt lika många som 
före pandemin och kanske tävlar vi inte riktigt lika mycket, men känslan är att vi har kommit ur 
det här på ett mycket bra sätt och dessutom på många håll med nya krafter som lovar mycket 
gott inför framtiden. 

Samtidigt har världen i stort haft det tufft 2022. Kriget i Ukraina är ständigt närvarande och 
under hösten blev elkrisen och den ekonomiska tillbakagången något som kom att påverka hela 
världen. Boulen är inget undantag när det kommer till kristider. Såväl den enskilde spelaren som 
föreningarna har lidit av skenande livsomkostnader och för de föreningar som driver sina egna 
boulehallar har framför allt elkostnaderna slagit hårt. Det är och kommer att vara tufft för många 
och då är det viktigare än någonsin att idrottsrörelsen och bouleförbundet står enade. 
Föreningslivet är en av samhällets allra viktigaste och starkaste krafter – det ska vi ta vara på och 
använda oss av. 

Vi har kunnat glädjas av såväl ljuspunkter som framgångar inom svensk boule. Årets svenska 
mästerskap i Jönköping blev en formidabel vecka för deltagarna. Vi passerade 1400 deltagare, en 
siffra som får anses vara anmärkningsvärt bra med tanke på att vi är färre som tävlingsspelar 
numera. Jönköping bjöd på utomordentligt värdskap och SM-organisationen med Mattias 
Thorell i spetsen ordnade med allt som tänkas kan för att deltagarna skulle ha det bra. 
Sekretariatet har moderniserats och gav deltagarna en klart bättre upplevelse än tidigare. När 
temperaturen med marginal sprang förbi 30 grader langade arrangören ut kubikliter med vatten 
och ett ändlöst antal rör med vätskeersättning. På kvällarna var stämningen hög nere i 
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Rådhusparken när det korades svenska mästare hela veckan lång och allt kändes så där 
alldeles utomordentligt fint som förr i tiden. 

Under U23-EM spelade våra herrar så fint att det räckte hela vägen till ett brons (om detta kan 
du läsa mer under Elitkommitténs berättelse) och damlandslaget var bara några poäng från en 
semifinalplats under dam-EM i Spanien. Återigen visar Sverige framfötterna på den 
internationella scenen och Sverige tar kliv framåt som boulenation. Dessutom är 
förbundsstyrelsens Lasse Franck är invald i CEP:s styrelse – Sverige positionerar sig på många 
sätt. 

Glädjas kan vi också åt det fina arbete som sker i våra kommittéer. I dag har vi kommittéer för 
våra ungdomar, de äldre, domare, tävlingsverksamheten, utbildningsväsendet, våra svenska 
mästerskap och vår elitverksamhet. Lägg därtill våra disciplinnämnder, valberedningen, anställda, 
förbundsstyrelsen och många, många andra engagerade i förbundets olika delar och förbundets 
verksamhet kan liknas vid en alldeles ljuvlig buffé av läckerheter med något för alla. Det är så vi 
ska se på vårt arbete, såväl i förbundet och distrikten som i alla föreningar ute i landet. Tänk vad 
mycket fint vi ger alla som vill spela boule! 

Med vänlig hälsning  
Herman Thorell, förbundsordförande 
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