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Röstlängd
Distrikt

Fasta ombud

Rörliga ombud

Tot.

Sydsvenska Bouleförbundet
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5

8
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3

2

5
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3

3

6

Wästgöta/Dahls Bouleförbund

3

3

6

Östsvenska Bouleförbundet

3

3

6

Stockholms Bouleförbund
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4

7

Svealands Bouleförbund

3

3
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Nora Sveriges Bouleförbund

3

2

5
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distriktsdomarprov har också arbetats fram, arbetet med
ett nationellt domarprov pågår.

Verksamhetsberättelse
Förbundets 25:e verksamhetsår (2003)

Den beslutade klassificeringen av förbundets tävlingar har
fått ett snabbt och positivt genomslag i hela landet.
Tävlingarnas struktur är tydligare och de olika krav som
ställs på både tävlingsarrangörer och spelare har stärkt
tävlingarna och gjort dem mer attraktiva.

Arbetet med förbundets policy och strukturer har under
året fortsatt och ett erfarenhetsutbyte mellan distrikten
har inletts. Distriktskonferensen som är årligen återkommande har utökats, för att ge plats för både utbyte
mellan distrikten och mellan distrikt och förbundsstyrelse. Distrikten har presenterat sin verksamhet för
varandra och idéer och erfarenheter har på det sättet
spridits i organisationen. Distriktens olika utveckling och
förutsättningar blir på så sätt en utgångspunkt för
utveckling.

Svensk veteranboule har tagit flera steg framåt. En länge
emotsedd indelning i två klasser beslutades och de första
veteranlandskamperna någonsin har genomförts. Det har
blivit succé direkt med förkrossande segrar både mot
Finland och Danmark. Dessutom har SBF initierat flera
internationella utbyten, med ett beslut om veteranklass i
Nordiska mästerskapen som ett första led. Även för
friskvårdsinstanser och sponsorer har denna åldersgrupp
visat sig intressant.

Den mer aktiva rekryteringsfasen, som enligt planerna i
projekt 25 000 skulle komma igång under 2003, har inte
realiserats. Medlemsutvecklingen i förbundet har gått
framåt men inte lika starkt som föregående år.
Fortfarande är Bouleförbundet ett av de idrottsförbund
som växer mest, men de mål som vi själva satt upp har
inte nåtts. Projekt 25 000 har fortfarande mest handlat
om strukturer och mer övergripande nationella spörsmål.
De aktiviteter på föreningsnivå, som är en förutsättning
för aktiv rekrytering, har inte uppnåtts. Orsakerna till
detta är naturligtvis fler och måste analyseras. Man kan
dock konstatera att vi som förbund inte riktigt har lyckats
brygga över Projekt 25 000 från strukturfas till
aktivitetsfas och inte heller lyckats engagera och aktivera
enskilda medlemmar och föreningar att arbeta med
rekrytering.

De distriktsansvariga har fått en tydligare roll och
kommit igång med olika satsningar. De har också fått en
bättre anknytning till landslagsgruppen. Nya inomhuslandskamper har lyft vårt internationella utbyte även
under vinterhalvåret och de första landskamperna mot
Finland och Danmark har varit stora framgångar både
sportsligt och organisatoriskt. Modellen med att ha alla
landslag, juniorer, damer, öppna och framåt också
veteraner upplevs mycket positivt. Inom övriga internationella tävlingar nåddes kvartsfinalplatser för både
damer (EM) och juniorer (VM), men tyvärr lyckades
Sverige inte upprepa framgången i öppna VM. Mycket
glädjande var dock att Nordsjöturneringen vanns för
andra året i följd.

Den uteblivna medlemsökningen har påverkat
förbundets ekonomiska resultat negativt, vilket kommer
att få konsekvenser vad gäller planeringen av nästa års
verksamhet. Budgeten för 2003 byggde på en förväntad
medlemsökning till 9 000 medlemmar, vilket inte
nåddes. Planerad verksamhet genomfördes dock, vilket
medfört ett kraftigt negativt ekonomiskt resultat.

En annan mycket glädjande utveckling är det stora
genomslag i media som svensk boule fått under året,
framför allt under La Mayonaise Open och SM. Helsida i
Aftonbladets Sportbilaga och inslag i SVT:s sportnytt är
inte vardagsmat för boulen.

Utvecklingen av förbundets hemsida och det Webbaserade arbetet har inte genomförts som planerat, vilket
negativt påverkar informationsflödet inom förbundet.
Likaså har problemen med utgivningen av tidningen
skapat förståelig irritation inom organisationen. Detta har
varit ett ständigt återkommande diskussions- och
utvecklingsområde under året.

Sverige har under året stärkt sin ställning internationellt,
med aktivt deltagande i alla internationella kongresser
och andra beslutsforum. Sverige har haft ordförandeposten i en internationell utvecklingsgrupp, med uppdrag
att se över internationella förbundets strukturer.

Inom utbildningsområdet har en tydlig struktur skapats.
Ledar-, domar- och instruktörsutbildningar i tre steg
håller på att skapas. Mer övergripande utbildningar har
genomförts. Olika former av utbildningsmaterial har, och
håller på att, utformas. Kontakter har etablerats med
SISU. Arbetet är påbörjat och kommer att intensifieras
under nästkommande år.
Översynen av regelboken har avslutats med både
förenklingar och förbättringar av strukturen och
anpassning till nya internationella regler. Ett nytt
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Allmänt
STYRELSE, KOMMITTÉER OCH PROJEKTLEDARE
FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förbundsstyrelsen har under året utgjorts av:
Sinikka Pisilä
(6) Hammarby IF Boule
Eskil Holmlund
(4) Guldstadens BC
Anders Larsson 1
(4) BS La Fleur
Peter Bolin
(5) Lindome BK
Hans Lindblom
(6) Bill och Boule
Annie Plantin
(4) Lejonkulan PC
Ola Stenbrink
(4) Ssk Inter-boule
Thomas Hägglund2 (3) Kävlinge BS
Arne Teljer
(6) Lidköpings BK
Lennart Rasmusson (6) För. Mataki Boule
Johan Lundell
(4) MoPS Hr Nilson
()= antal styrelsemöten

Regelboken
Sven Erick Alm, Projektledare
Håkan Sandin och Hans Lindblom
Referensgrupp: Sven Fall, Jean Amiot, Lars Olander och Xavier
Tizon

Ordf.
Kassör
Sekr.
Vice ordf.
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

PERSONALANSVARIG
Sinikka Pisilä
INTERNATIONELL SEKRETERARE
Jean Amiot
KANSLI
Sonia David, Christina Jonasson
REDAKTÖR BOULEPETANQUE
Staffan Stjernholm

REVISORER
Peter Seleryd (P.S. Revision & Konsultation AB)
Birgit Flening (RF-revior), Roland Hydén (SBF revisor)
Berth Lindelöf och Peter Rydebjörk (Revisorsuppleanter)

WEBBSIDAN
Jean Amiot t.o.m 1/4, Staffan Stjernholm 1/4
SM KOMMITTÉ
Peter Bolin, Jan Sjölander, Arne Teljer och Thomas Hägglund

ARBETSUTSKOTTET (AU)
Sinikka Pisilä, Eskil Holmlund, Anders Larsson och Peter Bolin

NOMINERINGSGRUPP
Staffan Stjernholm och Arne Larsson

TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK)
Thomas Hägglund t.o.m. 1/10, Lennart Rasmusson, Sven Erick
Alm, Thomas Bäck,

LANDSLAGSGRUPPEN
Hans Hagberg (ordf), Anders Stenman (ekonomi), Bengt Ydnäs
(junior), Stefan Olsson ( öppen), Morgan Karlström (dam),
Patrik Andersson (DA), Jonas Helin (DA)

Serieutskott (SU)
Sven Erick Alm och Thomas Bäck
Seedningsutskott (SED)
Anders Larsson (smk), Håkan Berg och Lars Svensson

MEDLEMSUTVECKLING
Svenska Bouleförbundet hade vid verksamhetsårets slut 290
föreningar anslutna med 7 229 licensierade medlemmar och ett
totalt medlemsantal på cirka 13 000 personer. Det finns
bouleföreningar i landets samtliga län.

REGELKOMMITTÉN (RK)
Hans Lindblom (ordf.), Jan Sjölander, Lars Olander, Harry
Hugosson och Conny Plantin
UNGDOMSKOMMITTÉN (UNK)
Annie Plantin (ordf.), Bengt Ydnäs, Krister Norén, Sven
Ahlstrand

Antalet föreningar förra året var 286 och antalet licensierade
medlemmar 6952.
Ökning/minskning
Ökningen i antalet licensierade medlemmar har varit 3,99%
eller +277. Ökningen är inte jämnt fördelad över landet.
Östsvenska BF och Sydsvenska BF minskade och övriga distrikt
ökade. De distrikt som hade den största ökningen var
Wästgöta/Dahl (12,5%) och Svealands BF (13,01%).

UTBILDNINGSKOMMITTÉN (UtbK)
Ola Stenbrink (ordf.), Peter Bolin, Anders Gerestrand, Erik
Öhrfeldt (adj.) och Denny Olofsson (adj.)
VETERANANSVARIG
Arne Teljer

Fördelning
Trenden som syntes redan tidigare år, dvs. en kraftig ökning av
veteranantalet och en stagnerande och i vissa fall en minskning i
de övriga klasserna, fortsätter.
Fördelningen per åldersklass i hela landet ser ut enligt följande:
Junior: 376 (5,2 %), Senior: 3 165 (42,77%), Veteran: 3 688
(51,2%). (Fjolårets siffror: Junior: 5,87%, Senior: 46,81% och
Veteran: 47,32%.)

SVENSKA BOULENÄMNDEN/SVENSKA
BOULEFÖRBUNDETS DISCIPLINNÄMND (SBFd)
Bo Nerman (ordf.), Staffan Karp, Berit Holm, Peter Rydebjörk
och Håkan Hansson
VALBEREDNINGEN
Staffan Folke (ordf.), Christel Svensson, Lasse Finné, Anette
Söderlund och Carl-Gunnar Hedlund

Fördelningen mellan könen ser ut enligt följande: Kvinnor:
33,71% och Män: 66, 29% och är oförändrade sedan förra året.

REGISTERANSVARIG
Håkan Sandin

Internationell jämförelse
OBS! att siffrorna internationellt gäller per den 31 dec 2002.
Vad gäller antalet licensierade medlemmar ligger SBF på samma
plats som tidigare när gäller det totala antalet medlemmar, dvs.
9:e plats. När det gäller antalet kvinnor ligger vi på 6:e plats och
på en 11:e plats när det gäller juniorerna. Proportionellt till
antalet licensierade har SBF avancerat till en 8:e plats när det
gälller antalet kvinnor (33, 2%) samt backat till en 34:e plats
när det gäller juniorerna (5,87%).

PROJEKT
Projekt 25 000
Bengt Malmström, Projektledare

1
2

Anders Larsson avgick november 2003.
Thomas Hägglund avgick september 2003.
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- Licensintäkterna blev 350 kkr mindre än förväntat.
- Tävlingsintäkterna 140 kkr lägre än budget.
- Sponsorintäkterna 60 kkr mindre än beräknat.
- Landslagen och dess verksamhet (inkl internationella
tävlingar) 130 kkr dyrare än budget.
I övrigt har de ekonomiska ramarna legat inom de förväntade.
Förhoppningsvis skall projekt 25 000 börja generera ökade
licensintäkter, då detta är en viktig inkomstkälla för SBF.

I vårt närområde (Nordsjö och Norden) ligger SBF på 3:e plats
totalt och inom klasserna män, kvinnor och junior.
Proportionellt ligger SBF på 4:e plats vad gäller kvinnorna och
juniorerna.
Med c:a 33% kvinnor ligger SBF på i stort sett samma
procentuell nivå som de övriga Nordsjöländerna och de
Nordiska förbunden och långt före FIPJP som har bara 16%
kvinnor. Detta stämmer väl med den bild man har om Sverige
och Sveriges politik vad gäller jämlikhet i alla lägen.
Tyvärr naggas bilden i kanterna vad beträffar de kvinnliga
juniorerna (2,11%), då andelen ligger ungefär på samma nivå
som i FIPJP (1,79%).

PROJEKT 25 000
Måluppfyllelse
Delmålet för 2003 var att förbundet skulle ha 9 000 licensierade
spelare. I slutet av november fanns det 7 183 registrerade
licenser. En ökning med endast 1 % jämfört med 2002. Arbetet
med att utveckla och förändra svensk tävlingsboule så att antalet
licensierade spelare ökar och att de stannar kvar inom SBF går
framåt om än trögt. År två av projektet visar på en mindre
ökning av medlemsantalet än år ett.

NYA FÖRENINGAR 2003
Sydsvenska BF
Tyringe BF Bouleibompa, Föreningen Boulekamraterna Osby,
T-nabben Pétanquesällskap
Hallands BF
Föreningen Falken Pétanque, Veddige Bouleklubb
Göteborgs- och Bohusläns BF
Bouleklubben Kalaskulorna, Romelanda UIF, Tjörn
Bouleklubb
Wästgöta/Dahls BF
Föreningen Boulestallet Lilla Edet, Föreningen Hökerum
Boule, Sandareds IF, Töllsjö IF, Klubb Åmål Petank
Östsvenska BF
Bouleklubben Union, Klockrike Bouleklubb, Only Eyes
Pétanquesällskap, Oskarshamn Boule Club
Stockholms BF
Club de Boules Pere Obu
Svealands BF
Sun City Bouleklubb, Gagnefs Bouleklubb

Marknadsundersökningar
Marknadsundersökning 1 genomfördes 2002 och resultatet har
använts som riktmärke i arbetet under 2003. Resultatet av
undersökning 1 har analyserats vidare och de
rekommendationer som avgetts i tidigare publicerad rapport.
En serie djupintervjuer har genomförts vilka bekräftat resultatet
av markandsundersökning 1. Marknadsundersökning 2 har inte
genomförts då projektet ej fått önskad genomslagskraft. Tre
mindre undersökningar, snabbenkäter, har genomförts vid
uppföljning av de nationella tävlingarna.
Information, kommunikation, projektets förankring och
styrning
En av de mest påtagliga bristerna som Marknadsundersökning 1
pekat på är förbundets informations- och
kommunikationsstruktur. Detta har påverkat projektets arbete
menligt. Tidsåtgången för att nå ut med information till den
enskilde medlemmen är inte acceptabel. Ett projektnätverk
håller på att bildas vilket troligtvis kan överbrygga delar av den
befintliga informations- och kommunikationsstrukturen.
Projektets styrgrupp har under året haltat alltsedan Henrik
Kruse avgick strax efter årsskiftet. Även styrningen från
Förbundsstyrelsen har varit alltför tam. En stor del av
projektledarens arbete har handlat om direkt operativa frågor.
Ett dilemma för projektledaren har därför varit att funktionen
saknar möjligheten att fatta vissa beslut enligt delegation, bland
annat i frågor kring tävlingsverksamheten.
Under året har en del av projektledarens arbetstid använts för
att täppa till hål i förbundets vardagsadministration och service
till medlemmarna. Detta kan delvis hänföras till styrproblemen.
Oroande är en del medlemmars inställning till projektet vilket
visat sig bland annat vid distriktskonferensen. Projektets
grundidé är inte tillräckligt känd/förankrad.

MÖTEN OCH KONFERENSER
Förbundsstyrelsen har haft 6 protokollförda möten under
verksamhetsåret. Arbetsutskottet har haft 6 protokollförda
möten. Bouleting och årsmöte genomfördes i Stockholm.
Distriktskonferens genomfördes i Stockholm i oktober.

Allmän information om projektets verksamhet har skett via
förbundets tidning och hemsida. Projektledaren har deltagit vid
konferenser och utbildningar som distrikt och RF arrangerat
samt vid delar av förbundsstyrelsens sammanträden.

KANSLI OCH ADMINISTRATION
Kansliet har under 2003 varit bemannat med två och halv
tjänst. Christina Petersson och Sonia David på heltid och
Staffan Stjernholm på halvtid. Staffan är anställd som redaktör
för tidningen Boulepetanque och ansvarig för webben.

Utvecklingsområden
Svensk tävlingsboule
Den nya strukturen för tävlingsverksamheten, klassificeringen,
samt försöket med lagranking påbörjades i januari 2003.
Förändringarna är genomgripande och har påverkat samtliga
arrangörer, klubbar, distrikt och enskilda spelare. De flesta har
tagit till sig den nya strukturen och sett att det är en början till
utveckling. Försöket med lagranking har inte etablerats bland
spelarna. Ny sats får tas inför 2004.

EKONOMI
Resultatet för år 2003 blev 318 kkr sämre än förväntat, trots ett
extraanslag från RF på 250 kkr.
Anledningen till det negativa resultatet är att inkomstsidan har
varit svagare än beräknat.
Några faktorer är följande
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Rekrytering
År två var tänkt som ett avstamp för mer aktiv rekrytering. För
att få med den enskilde spelaren och SBF: s klubbar startades
under våren Rekryteringsbudkavlen. Meningen var att försöka
få den svenska bouleklubben att visa upp sig, dela med sig av
goda exempel till andra. Parallellt låg också ett uppdrag på den
enskilde boulespelaren att rekrytera en spelare som inte haft
licens tidigare samt under inskolningen i klubben också ha
funktionen som någons slags fadder. Klubbar som visade upp
sig skulle premieras genom stipendium. Informationen om
budkavlen har inte nått ut tillräckligt bra.

boulehallar. Insatser bör ske mer selektivt till enskilda klubbar,
arrangörer eller distrikt där intresset och glöden finns. En ny
projektorganisation kommer att föreslås förbundsstyrelsen.
UNGDOMSVERKSAMHET (UNK)
Tävlingsverksamhet
Under 2003 avgjordes 7 OBS-tävlingar i juniordubbel och en i
juniorsingel, med deltagare från både juniorelit och bredd. Inga
prispengar delades ut i de enskilda tävlingarna utan 60 % av
anmälningsavgifterna gick till en särskild stipendiefond. Efter
den sista OBS-tävlingen för året delades två resestipendier (resa,
kost och logi på Öppna VM) ut dels till total-vinnaren av OBSligan och dels till en junior som deltagit i minst 3 OBStävlingar. OBS-tävlingarna spelades i Lindome, Eskilstuna,
Malmö, Stockholm, Umeå, Gylle, Skövde och Gränna. Vinnare
av OBS-ligan blev Albin Plantin, LEJ.

Ett delprojekt för rekrytering startades sent under hösten.
Projektet delfinansieras av RF. Projektledare är Kenth Olsson
och det riktar sig mot redan etablerade idrottsföreningar.
Tanken är att de ska starta en boulesektion inom sin förening.
Tillsammans med Östsvenska BF genomfördes under slutet av
augusti HSB Cup i Linköping. Tävlingen var öppen för
medlemmar i HSB: s bostadsföreningar i Norrköping och
Linköping. Samarbetet med HSB ser lovande ut inför
kommande år.

Juniorallsvenskan samlade 21 lag från 15 olika klubbar.
Juniorelitserien avgjordes i Gylle och Gränna och vanns i år av
Åstorps Björnboulare.
Prins Bertils juniorcup arrangerades i Lindome och vanns av
Viktor von Eggers Patron och Tonny van Houten; Sydsvenska
BF.

Projektet har också funnits på plats och informerat intresserade
nybörjare under SM och vid Maria Bouledagar.

Övrig verksamhet
UNK genomförde en konferens där de ungdomsansvariga i
respektive distriktsstyrelse samt några speciellt inbjudna deltog.
Detta var mycket uppskattat och under året har vi försökt
arbeta vidare på det som kom upp under denna konferens.

Forum
I samarbete med Scandinavian Boule AB (SBAB) genomförde
Projektet under mars månad fyra stycken arrangörsforum.
Syftet var att följa utvecklingen och underlätta införandet av
den nya tävlingsstrukturen samt att bygga nätverk bland
arrangörerna. I slutet av oktober genomfördes ett liknande
forum i Skellefteå i samarbete med Norra Sveriges BF och
SBAB. För de arrangörer som fått sanktion för nationella- och
internationella tävlingar 2004 genomfördes ett forum sista
helgen i november.

UNK har haft två möten under året varav ett telefonmöte.
TÄVLINGSVERKSAMHET (TK)
Det allsvenska seriespelet spelades med en elit och tre division
1-serier i förbundets regi. Därutöver spelades ett stort antal
serier i div 2 och lägre vilka genomfördes i distriktens regi.
Förbundsserierna spelades vid tre sammandrag.
I förbundets regi arrangerades även fyra veteranserier (division
1) med sex lag i vardera. Dessa spelades vid två sammandrag
och ett avslutande slutspel.

Kontakter med andra organisationer
Kunskapen och medvetenheten om svensk tävlingsboule måste
spridas. Projektet har under året försökt att tydliggöra SBF: s
verksamhet gentemot andra organisationer, förbund och
föreningar. Detta har gjorts i samband med konferenser som RF
organiserat och i egna kontakter med bland annat
pensionärsorganisationerna. Boulespelets friskvårdande del är
delvis underskattat. Under SM påbörjades en studie av fysisk
aktivitet i samband med boulespel. Resultatet är tänkt att
användas i arbetet gentemot RF och Statens Folkhälsoinstitut.

Förbundsserierna genomfördes enligt följande:
31maj och 1 juni
Gränna (Club de Boule)
Elitserien, Division 1 mellersta och division 1 mellersta veteran.
Domare, Elwi Carlsson

Massmedia
År 2003 har varit ett genombrottsår för SBF. TV-sporten gjorde
två inslag från SM och Radiosporten hade ett relativt långt
inslag strax före VM på bästa sändningstid. Radiosporten i
Stockholm uppmärksammade Maria BK: s elitseriespelsvinst
och sände ett långt inslag med en intervju av en av klubbens
kvinnliga spelare. SBF: s och SBAB: s La Mayonnaise Open
fick stor genomslagskraft i massmedia genom artiklar i fyra
större dagstidningar samt i landsortspressen. En helsida i
Sportbladet, Aftonbladets sportbilaga, längre liveinslag i två
radiostationer samt två inslag i TV 4.

Höganäs (Mataki Boule Kullabygden)
Division 1 södra och division 1 södra veteran.
Domare, Stefan Andersson
Sundsvall (Skönsbergs BK)
Division 1 norra och division 1 norra veteran.
Domare, Monika Ekholm
Lerum (Lerums BS)
Division 1 västra veteran. Domare, Magnus Hallén

Delfinansiering/sponsring
Projektet verksamhet förbrukar en stor del av förbundets
budget. I början av 2003 tecknades ett avtal med Dentsply
Friadent. Friadent har under året fungerat som huvudsponsor
för Svensk veteranboule. Under SM genomfördes ett försök
med ett pilotprojekt för Friadent vilket inte fungerade till alla
delar.

9 – 10 augusti
Stockholm (Boulesjevikerna)
Elitserien, division 1 norra, division 1 mellersta veteran och
division 1 norra veteran. Domare, Sinikka Pisilä
Malmö (Quatre Boule)
Division 1 södra och division 1 södra veteran
Domare, Alf Mobark (9/8) och Leif Boije (10/8)

Slutord och framtidsvision
För att projektet ska få större genomslagskraft krävs en radikal
förändring och en bättre styrning. En del som bör lyftas fram
tydligare är hur delar av rekryteringsarbetet kan kopplas till

Skövde (Club Boule Bonbon)
Division 1 mellersta. Domare, Janne Petersson
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Lindome (Lindome BK)
Division 1 västra veteran. Domare, Magnus Hallén

Landslagskvalet för Veteraner
För första gången arrangerades landslagskval för veteraner.
I de norra distrikten arrangerades kval på fyra platser för
uttagning av tre trippellag till landskampen mot Finland.
Finalen spelades i Sundsvall.
Följande lag togs ut till landskampen:
Lag 1 Hans Lindberg (Stockholms BK), Lars Rahme
(Stockholms BK) och Per Carlsson (Boulerosällskapet).
Lag 2 Claes Svensson (Sandsbro AIK), Carlos Soto (Sandsbro
AIK) och Willis Lundvall (Sandsbro AIK)
Lag 3 Per Olof Stenman (Luleå BK), Bengt Åkvist (Luleå BK)
och Lennart Johansson (Luleå BK).

6 – 7 september
Halmstad (Halmstad Petank)
Elitserien, division 1 södra och finalspel veteranallsvenskan
Domare den 6 september, Maja Klang (distriktsdomare)
Domare den 7 september, Christer Thunberg
Örsundsbro (Örsundsbro SK)
Div 1 mellersta. Domare, Jonny Pettersén
Stockholm (Boulerosällskapet)
Division 1 norra. Domare, Sinikka Pisilä

I de södra distrikten arrangerades även kval på fyra platser för
uttagning av tre dubbellag till landskampen mot Danmark.
Finalen spelades i Halmstad.
Följande lag togs ut till landskampen:
Lag 1 Hilbert Björkdahl (Trollbäckens BC) och Carlos Soto
(Sandsbro AIK).
Lag 2 Knut Fehrm (BK Rövarekulan) och Ante Trosic
(Tygelsjö BK).
Lag 3 Leif Svensson (Mataki Boule) och Karl-Axel Brytz
(Mataki Boule).
Domare under finalspelet, Bo Nerman.

Samtliga 64 lag i förbundsserierna fullföljde seriespelet.
Elitserien vanns av Maria BK, Stockholm
Division 1 norra vanns av BK Grönbrallan, Stockholm
Division 1 mellersta vanns av BK Strand, Hjo
Division 1 södra vanns av Ekeby BS, Helsingborg
Div 1 norra veteran vanns av Skönsbergs BK, Sundsvall
Div 1 mellersta veteran vanns av Skara PC, Skara
Div 1 västra veteran vanns av BK Zefyr, Kungsbacka
Div 1 södra vanns av Helsingborg Petanque, Helsingborg
Veteranallsvenskans finalspel vanns av Skara PC, Skara

SM
För andra året i rad arrangerade Göteborgs BS Kuling SM på
Heden.
Antal deltagare var 2 570, vilket var 25 färre än föregående år.
Antal deltagande klubbar var 174, vilket är rekord.
Antal starter var 6 813, vilket även det är ett rekord.
I likhet med 2002 blev Boule Bonbon från Skövde bästa klubb
med 14 medaljer (6 guld, 2 silver, 6 brons) och 14
kvartsfinalplatser.
För första gången genomfördes ett officiellt skytte-SM.
Historisk segrare blev Dick Nilsson, BK Rövarekulan.
Emma Olsson från Ekeby BS blev bäste deltagare med tre SMtitlar.

Datum för distriktens seriesammandrag har till övervägande del
sammanfallit med förbundsseriernas.
Juniorernas elitserie vanns av Åstorps Björnboulare, Åstorp.
Svenska Cupen
Kvalet till Svenska Cupen genomfördes den 1 – 2 mars i
Malmö (Nobel Petanque), Jönköping (Club I´stan Boule),
Eskilstuna (BC Bordeaux), Stockholm (Boulerosällskapet) och
Sundsvall (Skönsbergs BK). Totalt deltog 69 lag från lika
många föreningar.
Finalspelet genomfördes i Halmstad (Halmstad Petank) den 29
– 30 mars.
I likhet med 2002 blev Ekeby BS segrare och därmed Sveriges
representant i Europacupen. Domare under finalen, Magnus
Hallén

INTERNATIONELL REPRESENTATION
Svenska Bouleförbundet har under året haft representation i
den internationella federationen FIPJP:s styrelse genom Jean
Amiot. Jan Sjölander har varit tävlingsansvarig för Europacupen
inom CEP, den Europeiska federation och Sinikka Pisilä har
varit ansvarig för en internationell utvecklingsgrupp, med
uppdrag att se över det internationella förbundets strukturer.

Europacupen
I Europacupen besegrade Ekeby BS Düsseldorf sur Place,
Tyskland i åttondelsfinalen och gick sedan direkt till semifinal.
Semifinalen spelades i Frankrike mot det franska laget Marais
de Montluçon. Ekebys BS förlorade med 0-4. I matchen om
tredje pris besegrade Ekeby BS det belgiska laget Joli Bois
Pétanque med 4-1 och slutade därmed på en hedrande
tredjeplats.

WEBBSIDAN
Under våren 2003 togs nya hemsidan www.svenskboule.se i
bruk. Den gamla hemsidan www.boulepetanque.se innehåller
mycket statistik av värde för Svenska Bouleförbundet och dess
medlemmar. Sajten kommer inte att släckas förrän materialet
finns att tillgå på svenskboule.se.

Svenska Cupen Dam
Kvalen till Svenska Cupen Dam genomfördes i distriktens regi.
Finalen genomfördes i Höganäs (Mataki Boule Kullabygden)
den 22 – 23 februari. Även här försvarade Ekeby BS titeln från
2002. Domare, Elwi Carlsson den 22/2, Alf Mobark den 23/2.

Under avdelningen Ladda ner finns blanketter, regler,
tävlingsbestämmelser mm. Målsättningen är att bygga ut arkivet
av nedladdningsbart material och på så sätt förenkla arbetet för
SBF:s medlemsföreningar och samtidigt effektivisera
kansliarbetet.

Prins Bertils Juniorcup
Prins Bertils Juniorcup genomfördes den 4 – 5 oktober i
Lindome (Lindome BK) med deltagande från samtliga distrikt.
Segrare blev Viktor von Eggers-Patron och Tonny van Houten
från Sydsvenska BF. Domare, Elwi Carlsson.

Under hösten påbörjades arbetet med delegation av av
publiceringsansvar för underavdelningar på hemsidan. Fler av
förbundets förtroendevalda ska utbildas på publiceringsverktyget.

Landslagskvalet
Landslagskvalet genomfördes den 3 – 4 maj i Tyringe (Tyringe
Boulegetingarna) och i Sundsvall (Skönsbergs BK) med 52
deltagande lag. Av dessa kvalificerade sig 16 lag till finalen som
spelades i Ronneby (Ronneby BC) den 17 – 18 maj. Segrare
blev Jonas Jacobsen, Joachim Andersson och Kristian Lilja,
samtliga från Ekeby BS. Domare under finalspelet, Alf Mobark.

En viktig beståndsdel för olika funktioner på hemsidan är att
SBF:s licensregister ska föras över till RF/n3sports databas. Det
visade sig dock inte vara alldeles enkelt utan måste göras
manuellt post per post, vilket återstår att göra.
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TIDNINGEN BOULEPETANQUE
Tidningen Boule Petanque har under året utkommit med tre
nummer. Nummer fyra hann pga. flytt och prioritering av
tävlingskalendern inte ut före jul. För att det numret av
tidningen skulle få större läsvärde för medlemmarna beslöts att
arbeta om innehållet, med ytterligare försening som följd.

Under distriktskonferensen i oktober hade SDF:ens
utbildningsansvariga och UtbK ett rejält pass att diskutera
förbundets och distriktens utbildningsutbud.
SBF har under året genomfört arrangörsutbildning (på steg 3nivå) i form av Arrangörsforum på fem platser i landet. SBF har
även genomfört två helgkurser för tränare (på steg 2+-nivå med
fransk gästtränare i Stockholm och Malmö).
UtbK har i Linköping genomfört det första Uppsamlingsheatet
för tränare med tio deltagare från Boden i norr till Helsingborg
i söder. Vad det låga antalet deltagare beror har UtbK försökt ta
reda på. I något av distrikten beror det tydligen på
informationsmissar och i några distrikt är det brist på
intresserade tränarämnen. Ute i SDF:en har det förekommit
utbildning - mest efter de gamla planerna, men något fall
(såsom tränarkursen i Växjö) efter de nya planerna.

Målsättningen med tidningen har under året varit att i större
grad skjuta över innehållet mot reportage, debatt och
framåtsyftande artiklar. Resultatet har inte riktigt motsvarat
ambitionsgraden. Redaktören efterlyser fler skribenter.
Likt tidigare år har även stora som små evenemang bevakats.
Resultatåtergivningen har sett ut som tidigare, men kan under
2004 komma att reduceras med hänvisning till
www.svenskboule.se.
UTMÄRKELSER
Årets Bouleprestation
Vid Bouletinget i Stockholm tilldelades Eva Carlsson, La Boule
d’Or , Årets bouleprestation för sin fina insats och silvermedalj i
Skytte VM (Dam) i La Tuque, Kanada.

REGELKOMMITTÉN (RK)
Regelkommittén har under verksamhetsåret haft tre
sammanträden. De har handlagt sammanlagt 14 ärenden,
mestadels klubbyten som handlagts av RK: s ordförande.
Kommittén har under året bestått av 5 ledamöter.
RK har också handlagt domartillsättningar till förbundets
tävlingar samt besvarat frågor av regelkaraktär från medlemmar.

Nisse Warbergs Minnesstipendium
Sjätte pristagaren av detta stipendium var Sven Ahlstrand,
Lindome BK.

Antidoping
2003 är året inom antidopingarbetet då allting ställs på ända.
World Anti Doping Agency (WADA) har under året blivit klar
med sitt mastodontarbete att utforma ”The Code”. Alltså en för
alla internationella idrottsförbund och sammanslutningar
gemensam syn på antidopingarbetet. I samband med att koden
tas i bruk görs doping-listan om och en ny gäller från 1 januari
2004. Exakt hur de nya bestämmelserna ska tolkas i Sverige är
inte klart ännu. Klart är dock att straffen för dopingbrott skärps
avsevärt.
Under året har arbetet med att skapa sammanhållande länk
mellan SBF: s antidopingansvarige och distriktens ansvariga
legat nere på grund av hög arbetsbelastning.

Prins Bertil Memorial Invitation
Årets stipendier till Prins Bertils minne delades ut
Stadsbudskåren. Årets stipendiater var Joachim Andersson,
Ekeby BS (bästa spelare), Kenth Olsson, Bodens PK (stor insats
för boulesporten) och Albin Plantin, Lejonkulan PC (bästa
junior). Den traditionella jippotävlingen Prins Bertil Memorial
spelades i Prins Bertils Boulehall.
UTBILDNING (UtbK)
Under verksamhetsåret har UtbK förutom e-post- och
telefonkontakt haft en del fysiska ”träffar” (typ SM) samt två
protokollförda möten (i januari och april).

SM KOMMITTÉN (SMK)
SM kommittén består av Ordförande från Förbundsstyrelsen,
samt ytterligare två ledamöter utsedda av förbundsstyrelsen.
SMK:s huvudansvar är att koordinera alla frågor och avtal
samhöriga med SM med arrangörsklubb och andra
organisationer utom själva tävlingsdelen som faller under TK:s
ansvar.

UtbK har arbetat vidare på målsättningen att förverkliga
visionerna, som nu är formulerade enligt följande:
I föreningarna bedrivs en ständigt pågående utbildning av
spelare, tränare, domare, ledare och arrangörer. Utbildningen
sker i studiecirkelform och leds av föreningens steg 1 utbildade
tränare, domare och föreningsledare.
I distrikten erbjuds föreningarna och dess medlemmar en
kontinuerlig utbildning av föreningsledare, tränare, domare,
arrangörer upp till och med steg 2. Utbildningen sker antingen
som studiecirkel eller som veckoslutskurs och leds av distriktets
egna utbildare i första hand. Examination/diplomering sker i
samband med utbildningen.
I förbundets regi anordnas steg 3 utbildning för tränare, domare,
ledare och arrangörer. I denna utbildning deltar tränare,
domare, ledare och arrangörer som är uttagna av (sin förening
och) sitt distrikt. Utbildningen genomförs i huvudsak genom
självstudier och veckoslutskurser. Examination sker i samband
med eller efter den sista kursen i utbildningen.

Till SMKs arbetsuppgifter hör:
att bereda samtliga frågor som rör SBF:s SM verksamhet
att till TK delegera rena tävlingsfrågor
att vara rådgivare åt arrangörsklubben och andra organisationer
att handlägga avtal med arangörsklubb och andra organisationer
att initiera och vara SBF:s idégivare avseende SM frågor.
att verka för ständig förbättring av SM arrangemang
SMK har under verksamhetsåret, utöver de möten som varit i
samband med SBF:s ordinarie styrelsesammanträden och
förutom e-post- och telefonkontakt, haft ett extra fysiskt möte i
Göteborg den 13 maj tillsammans med GBS Kulings SM
kommitté. Peter Bolin har haft ytterligare 3 möten med GBS
Kulings SM kommitté, samt 3 möten med Gbg & Co.

Under verksamhetsåret har arbetet med utbildningsstrukturen
och även med utbildningens innehåll fortsatt. Arbetet med de
återstående utbildningsplanerna (främst steg I , II och III för
domare) fortskrider (med RK:s hjälp).
Planerna för de olika utbildningslinjerna kommer att utvärderas
i samband med uppsamlingsheaten.
Vid Bouletinget i april presenterade UtbK de nu färdiga
utbildningsplanerna med tillhörande litteratur. Tingsdeltagarna
hade möjlighet att lämna synpunkter.
Under SM var bl a alla utbildningsansvariga inbjudna till Bengt
”Bengan” Johanssons föreläsning – tyvärr med mycket gles
uppslutning.

Sammanfattning:
Tillsammans med alla andra inblandade har 2003 års SM varit
klart godkänt enligt SMKs uppfattning samtidigt som det kan
konstateras att ytterligare förbättringar går att göra till 2004 års
SM.
LANDSLAGSGRUPPEN (Lgr)
Lgr består av sju personer. För första gången har alla tre
förbundskaptenerna kunnat verka under hela året. Tre andra
ledamöter ersattes av Anders Larsson, Stockholm, Conny
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Plantin, Hillerstorp och Patrik Wiik, Ekeby. De som lämnade
gruppen var Patrik Andersson, Jonas Helin och Anders
Stenman. Alla tre har utfört ett förtjänstfullt arbete för gruppen.
De två sistnämnda var med redan då gruppen inrättades år
2000.

Förbundskapten (FK) har varit Stefan Olsson. Han utsågs av FS
att efterträda Anders Larsson, som tidigare fungerade som
tillförordnad.
FK såg som sin uppgift att på två år bygga upp en
landslagstrupp på upp till åtta spelare. Därför kunde
förväntningarna det första året inte bli alltför stora. Emellertid
kom det första årets planering att försvåras i jämförelse med
tidigare år. Orsaken härtill var att VM genomfördes redan den
17-20 juli. Ytterligare komplikationer uppstod pga ett sent
återbud från betydelsefulla personer till den viktiga
Nordsjöturneringen, bara tre veckor före VM.

Gruppens uppgift är att utveckla svensk elitboule, att samordna
landslagsverksamheten i alla klasser samt att administrera och
utveckla det internationella tävlings- och träningsutbytet. Till
uppgifterna hör också att samordna distriktsansvarigas (DA)
verksamhet inom varje distrikt.
Två sammanträden har genomförts med Lgr samt ett med DA.

Vid sidan av de redan nämnda aktiviteterna deltog öppna
landslaget med ett lag i La Mayonnaise Open samt i en spansk
internationell turnering i Almunecar i december månad. I båda
turneringarna nåddes kvartsfinalen.

De viktigaste landslagsaktiviteterna är att delta i mästerskap.
Dessa var under året NM i Tammerfors, Finland, VM öppen i
Genève, Schweiz (50 deltagande länder), J-VM i Brno, Tjeckien
(28) och dam-EM i Rastatt, Tyskland (22). Resultatmässigt
hade vi stora framgångar i NM genom att vinna samtliga tre
klasser. I VM öppen misslyckades vi med att gå vidare till andra
poolen, vilket inte hänt tidigare under de sju turneringar den
nuvarande tävlingsformen förekommit. I J-VM och D-EM
nådde vi kvartsfinalerna.

VM-spelare var Håkan Berg, Kenneth Köhalmi, Björn Ivarsson
och Rickard Nilsson. I skytte-VM deltog Håkan Berg. Han
slogs ut i försöken.
Damklass
Morgan Karlström var FK.

I den sedvanliga Nordsjöturneringen som gick i Breda,
Holland, vann Sverige för andra året i följd. Det var Sveriges
tredje seger efter att ha deltagit 20 gånger.

Året har präglats av ett utvecklingsarbete som utgör en
fortsättning av året innan. Målet är att bygga upp ett starkt
VM-lag till 2004. I likhet med tidigare år har nya talanger sökts
genom OBS-tävlingar, men också DA har utnyttjats.
Samarbetet med psykolog har fortsatt i syfte att förstärka den
systematiska gruppbildningen.

Under året arrangerades för första gången inomhuslandskamper; mot Danmark i Höganäs och mot Finland i
Helsingfors. I båda kamperna deltog tre lag i varje klass, öppen,
dam och junior. Samtliga lag möttes två gånger inom varje klass
och landskamperna avgjordes således efter 54 matcher. Sverige
vann dessa båda inledande landskamper efter att ha tagit 28
segrar mot Finland och 35 mot Danmark. Landskamperna
genomfördes under samma veckoslut och Sverige
representerades sålunda av 54 spelare vid samma tillfälle.

EM-laget bestod av Eva Carlsson, Lotta Larsson, Emma Olsson
och Ingrid Wahlbin. Den sistnämnda var ny jämfört med
föregående års VM. Eva Carlsson slogs ut i försöken i den
skyttetävling som för första gången anordnades i samband med
EM.

För första gången spelades också landskamper i veteranklassen.
Det skedde mot Finland med tre trippellag och mot Danmark
med tre dubbellag. Varje lag spelade dubbelmöten mot alla
motståndarlagen. Sverige besegrade därvid Finland med 14-4 i
samband med NM i Tammerfors. Danmark slogs tillbaka med
13-5.

Juniorklass
Förbundskapten var Bengt Ydnäs.
Utom i de nämnda aktiviteterna deltog juniorlandslagsspelare i
årliga öppna internationella tävlingen i Hedebo, Danmark. Det
ena av de båda lagen bestående av Viktor Lantz, Leo BroodBjörk och Robin Johansson gjorde där en fantastisk prestation
genom att gå till final.

En tredje nyhet för året var, att Finland för första gången deltog
i den årliga ungdomslandskampen (U25). Den gick i Jönköping
och Sverige tog 15 segrar mot Danmarks 2 och Finlands 10.

En vecka senare deltog samma två lag i en internationell
juniorturnering i Düsseldorf, Tyskland. Tävlingen vanns av det
andra juniorlaget bestående av Mattias Stenman, Viktor von
Eggers Patron och Tonny van Houten.

Till följd av de nyinrättade innelandskamperna kom hela 75
personer att spela för Sverige under 2003 (53 – 2002, 49 2001).

De två sistnämnda tillsammans med Edvard Karp och Albin
Plantin deltog i VM i Tjeckien. Laget kunde inte försvara
andraplatsen från föregående VM, utan fick nöja sig med femte
plats. I skyttetävlingen deltog Albin Plantin. Han gick inte till
kvartsfinal.

Liksom året före arrangerades ett gemensamt träningsläger i
Paris under påsken med deltagande av sex spelare från varje
klass. Tillfälle gavs till avancerad träning med det franska
träningsinstitutet CIEP och deltagande i tre tävlingar med
avancerat motstånd.

Veteranklass
Lgr tilldelades ansvaret att ta ut veteranlag till de båda
landskamperna. Samma typ av uttagning som till övriga klasser
bedömdes mindre lämplig, med hänsyn till de speciella
förutsättningarna som veteranspelet ger. En uttagningstävling i
varje distrikt följdes av en final för dubbellag i Halmstad en för
trippellag i Sundsvall. Tävlingsformen väckte en omfattande
diskussion, eftersom kvaltävlingarna integrerades med vanliga
veterantävlingar som annonserats i tävlingskalendern.
Invändningarna ledde till att FS beslutade att kval till
veteranlandslag i fortsättningen i stället ska integreras i det
ordinarie landslagskvalet.

Efter gemensamma nordiska diskussioner har beslut fattats om
att veteranklassen fr.o.m. 2004 ska inrymmas i de årliga
nordiska mästerskapen.
Lgr har vidare fortsatt arbetet med att bygga upp ett nät av
distriktsansvariga (DA) för att bredda rekryteringen av
elitspelare. Vid årsskiftet hade sju av åtta distrikt en DA. Flera
DA genomförde egna träningsläger och andra samlingar för de
bästa inom varje distrikt.
Öppen klass
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Förbundsmötet beslöt att fr.o.m. 2004 inrätta två
veteranklasser; en för 55-64 – åringar och en för äldre spelare.

Veteranklass Slutspel trippel, Sundsvall 13 juli
Arr. Skönsbergs BK
1. Per Carlsson, Hans Lindberg, Lars Rahme –Boulerosällskapet
och Stockholms BK
2. Claes Svensson, Carlos Soto, Willis Lundvall –Sandsbro AIK
3. Lennart Johansson, Bengt Åkvist, Per-Olof Stenman –Luleå
BK

SVENSKA BOULENÄMNDEN/SVENSKA
BOULEFÖRBUNDETS DISCIPLINNÄMND (SBFd)
Svenska Boulenämnden har enligt beslut av förbundsmötet bytt
namn till Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd. Under år
2004 kommer ordförande, ledamöter och suppleanter att väljas,
inte utses.

Veteranklass slutspel dubbel, Halmstad 16 augusti
Arr. BK Knuff
1. Hilbert Björkdahl, Carlos Soto –Trollbäckens BC och
Sandsbro AIK
2. Knut Fehrm, Ante Trosic –BK Rövarekulan och Tygelsjö BK
3. Karl-Axel Brytz, Leif Svensson –Mataki Boule

Under året slutfördes ett bestraffningsärende där tre
ungdomsledare vid samkväm i förläggningen under kvällen
mellan två tävlingsdagar i en nationell tävling brustit i sin
omhändertagande funktion av ungdomar. Tre ledare avstängdes
i varierande tidsrymder från att generellt vara ungdomsledare
vid tävlingsresor med övernattning. I den mån de hade
domarlicens avstängdes de också från att vara domare vid
ungdomstävlingar. De tre avstängdes dessutom från allt arbete
med eller under den nationella tävlingen 2003 och en ledare
dessutom år 2004. Beslutet överklagades inte.

PRINS BERTILS JUNIORCUP
Lindome 4-5 oktober
Arr. Lindome BK
1. Sydsvenska BF –Viktor von Eggers patron, Tonny van
Houten
2. Östsvenska BF –Anton Goldéus, Albin Plantin
3. Wästgöta/Dahls BF –Viktor Lantz, Robin Johansson

I en uppkommen tvist mellan två föreningar rättade sig den ena
föreningen inte efter distriktsförbundets beslut hur tvisten
skulle lösas. Den förfördelade föreningen gjorde en anmälan
och distriktets disciplinnämnd utdömde böter med ett tusen
kronor. Den bötfällda föreningen överklagade till SBFd.
Nämnden fann ej skäl att bifalla överklagan. Föreningen
överklagade beslutet till Riksidrottsnämnden (RIN), som
beslutade att inte medge prövningstillstånd varför SBFd:s beslut
stod fast.

NATIONELLA TÄVLINGAR
Örestad open, Malmö 24-25 maj
Arr. Nobel Pétanque och Ssk Quatre Boules
1. Johan Skånell, Fredrik Svensson, Roger Söder –La Boule
d’Or och BK Strand Hjo
2. Tari Roodsari, Kader Mehabil, Thomas Hartmann
–Danmark
3. Roger Svensson, Bill Jönsson, Patrik Wiik –Ekeby bS och La
Boule d’Or

En anmälan från en distriktsförbundsstyrelse har avvisats med
hänvisningen till att anmälan var ofullständig. Om anmälaren
ville att anmälan skulle gälla måste den kompletteras. Anmälan
byggde i mycket på tidningsuppgifter och var inte tillräckligt
klar ifråga om vilka föreningar och/eller personer som anmäldes.
Distriktsförbundet kompletterade inte anmälan.

Umeå Boulefestival 28-29 juni
Arr. BS Nordboulen
1. Jonas Jacobsen, Kristian Lilja, Leo Brood-Björk –Ekeby BS
2. Kenneth Köhalmi, Emma Olsson, Magnus Wedel –Ekeby
3. Pelle Wallin, Gert Arvidsson, Kader Bayasli –GLC Petanque

Ett distriktsförbund har anmält en förening för att inte ha
domare vid en sanktionerad, lokal tävling. Föreningen
bötfälldes med sex hundra kronor. Beslutet har inte överklagats.

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
Mayo Open, Stockholm 14-15 juni
Arr. Scandinavian Boule/Svenska Bouleförbundet
1. Diego Puerta, Claudio Bezat, Juan Guerrero -Spanien
2. Patrik Wiik, Bill Jönsson, Roger Svensson –La Boule d’Or
3. Joachim Andersson, Jonas Jacobsen, Kristian Lilja –Ekeby BS
3. Jona Näs, Amal Moufid, Peter Bengtsson –Maria BK

En ledamot i en föreningsstyrelse anmälde sex av föreningens
medlemmar och ville ha dem avstängda viss tid. De anmälda
hade vid ett medlemsmöte varit särskilt aktiva för att få mötet
att besluta att ledamoten och ytterligare en ledamot skulle avgå
ur styrelsen. Ingen av de närvarande vid mötet hade reserverat
sig mot beslutet. Nämnden konstaterade att endast årsmöte eller
extra årsmöte får entlediga styrelseledamöter men i övrigt hade
inga formella fel begåtts. Nämnden menade att beslutet skulle
av styrelsen ha hanterats som ett s.k. misstroendevotum och inte
resultera i anmälan mot aktiva, kritiska medlemmar. Ledamoten
fick i brev klara anvisningar om hur en styrelse bör agera vid s.k.
misstroendevotum. Beslutet att inte ta upp anmälan till
prövning har inte överklagats.

LANDSKAMPER
U25-landskamp mot Danmark och Finland, Jönköping 13
september
1. Sverige, 15 vunna/3 förlorade
2. Finland, 10 vunna/8 förlorade
3. Danmark, 2 vunna/16 förlorade
Bästa spelare: Sandra Ericsson-Medin (SWE), Simo Linteri
(FIN) och Camilla Svensson (DAN).

Nämnden har som tidigare år fått svara på idrottsrättsliga frågor
från föreningar och enskilda medlemmar. Hemsidan har
kontinuerligt tillförts information.

Veteranlandskamp mot Finland, Tammerfors 2-3 augusti
Sverige-Finland 14-4
Bästa lag: SWE 1 Hasse Lindberg, Lars Rahme och Per
Carlsson med 6 segrar av 6 möjliga.

Nämndens hemsida på Internet har under året haft cirka 950
besök.

Veteranlandskamp mot Danmark, Holbæk 13 september
Sverige-Danmark 13-5
Bästa lag: Swe 1 Hilbert Björkdahl och Carlos Soto med 5
segrar av 6 möjliga.

Tävlingsberättelse
LANDSLAGSKVAL
Öppen klass Ronneby 17-18 maj
Arr. Ronneby BC
1. Jonas Jacobsen, Joachim Andersson, Kristian Lilja –Ekeby BS
2. Maths Lind, Kenneth Köhalmi, Magnus Wedel –Ekeby BS
3. Nicklas Holgersson, Leif Bäckström, Niklas Marklund
–Maria BK

NM
Tammerfors, Finland 2-3 augusti
Öppen klass
1. SWE 1 Håkan Berg, Björn Ivarsson, Niklas Marklund
2. FIN 2 (H. Muuri, A.Viinikainen, M.Gripenberg)
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3. DEN 1(M. Jøhnk, H.Toft, B. Koch)
EM
Dam EM, Rastatt, Tyskland 7-9 november
23 deltagande lag från 23 nationer
1. Spanien (Jero Ballesta, Yolanda Matarranz, Maria José Diaz
och Mari José Perez)
2. Frankrike
3. Tyskland
4. Belgien
Sverige slutade på en 5:e plats.

Damklass
1. SWE 2 Emma Olsson, Marina Edman, Ingrid Wahlbin
2. DEN 1(S.Paulesen, I. Sass Büchert, A. Vest Henriksen)
3. SWE 1(Karin Rohnström, Linda Bengtsson, Lotta Larsson)
Juniorklass
1. SWE 1 Mattias Stenman, Albin Plantin, Edward Karp
2. SWE 2 (Viktor Lantz, Robin Johansson, Leo Brood-Björk)
3. DEN 1 (A. Erlandsen, E. Slot, J. Dreyer)

Skytte EM
1. Frankrike, Cynthia Quenehen
2. Holland, Karin Zantingh
3. Belgien, Carine Stevens och Schweiz, Ludvine Maitre
För Sverige sköt Eva Carlsson som slutade på en 15:e plats.

NORDSJÖTURNERINGEN
Breda, Holland juni
1. Sverige 44 (60)
2. Belgien 43 (60)
3. Holland 37 (60)
4. Tyskland 37 (60)
5. Danmark 22 (60)
6. Storbritannien 21 (60)
7. Norge 6 (60)
Bästa lag i turneringen blev Sverige 3 (Maths Lind, Rickard
Nilsson och Björn Ivarsson) med 11 segrar av 12 möjliga.

SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2003, Göteborg
2570 deltagare från 174 klubbar
Medaljligan 2003
GULD
1 BON
5
2 EBS
4
3 LID
3
4 BSJ
2
5 RVK
2
6 LBO
2
7 CDB
1
8 ALM
1
9 GBK
1
9 GLC
1
11 LVÄ
1
11 SKT
1
13 MKT
0
13 NOB
0
15 BAR
0
15 BVP
0
15 TBC
0
18 SAN
0
18 ÅST
0
20 BKS
0
20 BOL
0
20 DIF
0
20 HVE
0
20 NOR
0
20 NYE
0
20 SKÖ
0
20 SME
0

VM
Öppna VM, Genéve, Schweiz 16-20 juli
52 deltagande lag från 50 nationer.
1. Frankrike 2 -Philippe Quantais, Henri Lacroix, Philippe
Sucahud, Eric Sirot
2. Frankrike 1
3. Belgien
4. Thailand
Sverige slutade på plats 41.
Nationernas Cup
1. Mauritius
2. Danmark
3. Seychellerna och Luxemburg
Sverige slutade på 9:e plats.
Skytte VM
1. Frankrike, Philippe Quantais 50p
2. Belgien, Claudy Weibel 48p
3. Spanien, Garcia
4. Elfenbenskusten, Kouande
För Sverige sköt Håkan Berg som slutade på en 29:e plats i
kvalet.
Junior VM, Brno, Tjeckien, 5-7 september
29 deltagande lag från 28 nationer
1. Madagaskar -Sitraka Adriamampiadana, Lahatra
Randriamanantany, Zöel-Tonitsihoarana Alhenj, Mahefa
Andriamampiadana
2. Algeriet (S. Boukhobza, M. Talha, M. Merezi)
3. Spanien (J. Perez, R. Gonzales, S. Munoz, J. Hidalgo)
4. Italien (S. Salto, S. Squaciafichi, A. Dalmasso, D. Ghigliazza)
Sverige slutade på 5:e plats.

SILVER
2
2
3
6
2
1
1
0
0
0
0
0
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BRONS
6
1
1
0
2
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Minior mixeddubbel
1. Max Lindström Mika Fogelström Boulesjevikerna,
Stockholm
2. John Hedengren Simone Nattstjärna Boulesjevikerna,
Stockholm
3. Alexander Lindström Mikaela Lindström Sandsbro AIK,
Växjö
Yngrejunior mixeddubbel
1. Lisa Claesson Oscar Andersson Club Boule Bonbon, Skövde
2. Patrik Nicklasson Nina Edman Club Boule Bonbon, Skövde
3. Tobias Edman Amanda Wänghult Club Boule Bonbon,

Nationernas Cup
1. Israel (Gall Shrici, Mar Bouchoucha, Eden Rozenzweig,
Noam Seifer)
2. Schweiz (J. Bondallaz, L. Brouze, D. Freddi, S. Sorrenti)
3. Holland ( T. Pols, K. van Loon, R. van Atken, B. van der
Stappen)
3. Tjeckien 1 ( T. Stoklasek, P. Hejl, L. Klusova, D. Rehorova)

Junior mixeddubbel
1. Alexander Larsen Beatrice Sällberg Lindome BK
2. Hanna Larsson Leo Brood- Björk Boulesjevikerna,
3. Robin Johansson Anna Johansson Club Boule Bonbon,

Skytte VM
1. Belgien, Cédric Roquet
2. Italien, Simon Salto
3. Tunisien, Heithem Sellami och Polen, Jedrzej Sliz
För Sverige sköt Albin Plantin som slutade på en 8:e plats i
uppsamlingsheatet.

Mixeddubbel
1. Eva Carlsson Fredrik J Svensson La Boule d’Or, Malmö
2. Zandra Ejvegård Kristian Eklund Nobel Pétanque, Malmö
3. Anette Bolin Stefan Giza Lindome BK
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Veteran mixeddubbel
1. Gull Falk Lennarth Falck GLC Pétanque Club
2. Bertil Johnsson Ingrid Backe Mataki Boule, Höganäs
3. Britta Säfsten Bertil Ryberg Bolleboule, Bollebygd

Dam trippel
1. Emma Olsson Anna Thomasson Linda Silfverberg Ekeby BS
2. Monika Andersson Linda Bengtsson Christina Lund Ekeby
3. Lina Dalgren Linda Näslund Liina Tuormaa Djurgårdens IF

Miniorsingel
1. Alexander Norin Lindome BK
2. Max Lindström Boulesjevikerna, Stockholm
3. Love Engman BS Nordboulen, Umeå

Veteran trippel
1. Berit Hansson Lars Ahlqvist Leif Hansson Almedalens BK
2. Kurt Karlsson Rolf Lidén Bertil Lindqvist Bergums IF
3. Rolf Andersson Erland Johansson Ann-Britt Johansson BS
Smedkulan

Yngrejuniorsingel
1. Tobias Edman Club Boule Bonbon, Skövde
2. Niklas Olsen Lindome BK
3. Niklas Andersson Hvetlanda BC

Öppen trippel
1. Jonas Jacobsen Kristian Lilja Joachim Andersson Ekeby BS
2. Rickard Nilsson Kristian Eklund Freddie Tapper Nobel
Pétanque
3. Dick Nilsson Ulf van Houten Stefan Johansson BK
Rövarekulan

Juniorsingel
1. Robin Johansson Club Boule Bonbon, Skövde
2. Tonny van Houten BK Rövarekulan, Löberöd
3. Daniel Andersson Skönsbergs BK, Sundsvall

Miniordubbel
1. Rebin Malmström Alef Geffenblad Boulesjevikerna,
2. Alexander Norin Erik Haugen Lindome BK
3. Alexander Lindström Mikaela Lindström Sandsbro AIK,

Damsingel
1. Emma Olsson Ekeby BS
2. Sara Lindelöf La Boule d’Or, Malmö
3. Ulla Henning BK Rövarekulan, Löberöd

Yngrejuniordubbel
1. Anna Johansson Maja Claesson Club Boule Bonbon, Skövde
2. Lisa Claesson Nina Edman Club Boule Bonbon, Skövde
3. Tobias Edman Leo Ljungdell Club Boule Bonbon, Skövde

Veteransingel
1. Jan Nilsson Lillens Vänner,
2. Laila Böcker Mataki Boule, Höganäs
3. Göte Andersson Almedalens BK

Juniordubbel
1. Viktor von Eggers Patron Tonny van Houten BK
Rövarekulan
2. Erik Lööf- Ekström Leo Brood- Björk Boulesjevikerna
3. Patrik Norén Nicklas Nilsson Åstorps Björnboulare

Öppen singel
1. Stefan Holmström La Boule d’Or, Malmö
2. Sten Alstander Boule von Platen, Motala
3. Roger Söder BK Strand Hjo

Damdubbel
1. Linda Silfverberg Emma Olsson Ekeby BS
2. Denise Merens Junette Boström Lindome BK
3. Lotta Wänghult Kaisa Andersson Club Boule Bonbon
Veterandubbel
1. Lennart Jununger Lennart Hermansson GBS Kuling,
2. Hilbert Björkdahl Fredrik Cederäng Trollbäckens BC
3. Leif Hansson Berit Hansson Almedalens BK
Öppendubbel
1. Björn Johansson Björn Ivarsson Club de Boule Gränna
2. Jonas Jacobsen Joachim Andersson Ekeby BS
3. Bo-Göran Jacobsson Lars-Ola Jacobsson Le Petit BK
RESULTAT FRÅN SKYTTETÄVLINGENS FINALSPEL
1. Dick Nilsson 39 BK Rövarekulan, Löberöd
2. Björn Ivarsson 36 Club de Boule Gränna
3. Jonas Jacobsen Ekeby bS
3. Ann-Marie Karlsson Nye Farstorp Pitbouleklubb

Miniortrippel
1. Erik Haugen Alexander Norin Niklas Brazée Lindome BK
2. Max Lindström John Hedengren Noon Geffenblad
Boulesjevikerna
3. Viktor Wänghult Petter Åhman Kim Jansson Club Boule
Bonbon
Yngrejuniortrippel
1. Tobias Edman Patrik Nicklasson Jonas Strende Club Boule
Bonbon
2. Egon Runeborg Måns Daniel Denise Nattstjärna
Boulesjevikerna
3. Oscar Andersson Eric Bergh Jesper Åhman Club Boule
Bonbon
Juniortrippel
1. Daniel Andersson Daniel Hellman Alex Lindquist
Skönsbergs BK
2. Henrik Fernlöf Viktor von Eggers Patron Tonny van
Houten BK Rövarekulan
3. Patrik Norén Michael Lundqvist Nicklas Nilsson
Åstorps Björnboulare
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Veteranallsvenskan västra (slutspelad)
Zefyr
10 5 3 2
25-15
Dalsjöfors
10 4 4 2
23-17
Lerum
10 4 2 4
18-22
Trönninge
10 2 5 3
20-20
Kungsbacka
10 4 0 6
18-22
Lindome
10 2 4 4
16-24

SERIESPELET
Elitserien (slutspelad)
Maria
18 13
Nobel Pet.
18 10
La Fleur
18 7
Rövarekulan
18 5
Lindome
18 7
La Boule d’Or
18 5
Kulknappen
18 4
Fagersjö
18 3
CdB Gränna
18 2
Halmstad
18 1

4
7
8
8
4
7
6
6
8
8

1
1
3
5
7
6
8
9
8
9

51-21
46-26
40-32
36-36
33-39
37-35
33-39
29-43
28-44
27-45

+224
+130
+47
+47
-23
-6
-69
-109
-138
-103

30
27
22
18
18
17
14
12
12
10

Division 1 norra (slutspelad)
Grönbrallan
18 12 5 1
Skönsberg
18 10 6 2
Sitting Boule
18 8 6 4
Boulesjeviker.
18 5 11 2
Nordboulen
18 7 6 5
Boulero
18 7 5 6
Djurgården
18 6 6 6
Sundsvall
18 5 4 9
Trollbäcken
18 2 2 14
Telge
18 1 3 14

53-19
45-27
45-27
41-31
37-35
38-34
34-38
31-41
19-53
17-55

+218
+227
+120
+82
+6
+17
-42
-108
-262
-258

29
26
22
21
20
19
18
14
6
5

Division 1 mellersta (slutspelad)
BK Strand
18 12 6 0
Bonbon
18 11 4 3
Lejonkulan
18 8 6 4
Skara
18 6 7 5
Sandsbro
18 4 10 4
Hvetlanda
18 4 10 4
Gripsholm
18 3 10 5
Klotskallarna
18 4 6 8
Mälardalen
18 3 7 8
Don Camilo
18 0 4 14

56-16
47-25
41-31
35-37
37-35
37-35
34-38
32-40
29-43
12-60

+365
+106
+128
-15
+24
-5
-17
-76
-117
-393

30
26
22
19
18
18
16
14
13
4

Division 1 södra (slutspelad)
Ekeby BS
18 18 0 0
Mataki Boule
18 10 5 3
Le Pet.Knäred
18 10 5 3
Quatre Boules
18 8 3 7
Ronneby
18 6 4 8
Skatås
18 5 4 9
BK Knuff
18 6 2 10
Sydkusten
18 5 4 9
Eslövs Petank
18 4 4 10
GBS Kuling
18 0 5 13

63-9
46-26
45-27
36-36
34-38
32-40
30-42
27-45
29-43
18-54

+435
+118
+189
-11
-52
-67
-159
-98
-98
-257

36
25
25
19
16
14
14
14
12
5

Veteranallsvenskan norra (slutspelad)
Skönsberg
10 6 3 1
Boden
10 6 2 2
Upsala
10 3 4 3
Guldstaden
10 2 4 4
Trollbäcken
10 2 4 4
Luleå
10 1 3 6

27-13
27-13
21-19
17-23
17-23
11-29

+73
+85
+57
-9
-74
-132

15
14
10
8
8
5

Veteranallsvenskan mellersta (slutspelad)
Skara
10 5 4 1
25-15
Telge
10 5 2 3
20-20
Boulesjeviker.
10 4 2 4
20-20
Lejonkulan
10 4 1 5
19-21
Tranås
10 2 4 4
19-21
Carl XIV Johan
10 2 3 5
17-23

+54
-28
-27
+10
-6
-2

14
12
10
9
8
7

+69
+53
-34
-4
-44
-40

13
12
10
9
8
8

26-14
24-16
21-19
18-22
16-24
15-25

+102
+45
+64
-42
-87
-82

16
13
11
8
7
5

Veteranallssvenskan slutspel (slutspelad)
Skara
6 2 4 0
14-10
Helsingborg
6 2 2 2
13-11
Zefyr
6 1 4 1
11-13
Skönsberg
6 1 2 3
10-14

+1
+11
-6
-6

8
6
6
4

Juniorelitserien (slutspelad)
Åstorp
12 8
Trönninge
12 8
Gylle
12 7
Bonbon
12 6
Eskilstuna
12 5
Lindome
12 4
Lejonkulan
12 4

4
4
5
6
7
8
8

+26
+21
+7
+7
-24
+2
-39

16
16
14
12
10
8
8

Division 1 A Junior (slutspelad)
Skönsberg
12 10
2
Bonbon 2
12 9
3
Hvetlanda
12 8
4
Bonbon 4
12 8
4
Nordboulen
12 5
7
Eskilstuna 2
12 2
10
Ödenäs
12 0
12
Nobel Petanque utgått

+71
+69
+34
+11
-16
-66
-103

20
18
16
16
10
4
0

+96
+50
+25
+11
-21
-71
-90

24
18
14
12
8
4
4

Zefyr till slutspel.
Veteranallsvenskan södra (slutspelad)
Helsingborg
10 6 4 0
Eslövs Petank
10 3 7 0
Höglandet
10 3 5 2
Rövarekulan
10 2 4 4
Quatre Boules
10 2 3 5
I’stan Boule
10 1 3 6
Helsingborg till slutspel.

Division 1 B Junior (slutspelad)
Rövarekulan
12 12
0
Boulesjeviker.
12 9
3
Kulltorp
12 7
5
Lindome 2
12 6
6
Bonbon 3
12 2
8
Gylle 2
12 2
10
Landskrona
12 2
10
RANKING 2003
1. Jonas Jacobsen
2. Kristian Lilja
3. Joachim Andersson
4. Roger Söder
5. Daniel Andersson
6. Fredrik J Svensson
7. Ulf Wallman
8. Bill Jönsson
9. Kenneth Köhalmi
10. Roger Svensson

Skönsberg till slutspel.

Skara till slutspel.
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EBS
EBS
EBS
BKS
SKÖ
LBO
VAR
EBS
EBS
EBS

176
132
125
86
82
75
72
67
65
62

Svenska Bouleförbundet Årsmöteshandlingar 2004

Revisionsberättelsen var inte klar
vid tryckningen av denna skrift.

Den kommer att delas ut separat.
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Kassaberättelse

SVENSKA BOULEFÖRBUNDET
812000-0917
BALANSRÄKNING

NOT 2003 (tkr) 2002 (tkr)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

2

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

79

107

0
79

0
107

58

56

35
84
143
1564
1884

81
73
108
1931
2249

1963

2356

879
-489
390

1070
-191
879

0
94
1479
1573

0
103
1374
1477

1963

2356

Inga
Inga

Inga
Inga

EGET KAPITAL
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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SVENSKA BOULEFÖRBUNDET
812000-0917
RESULTATRÄKNING

NOT 2003(tkr) 2002(tkr)
1

INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Tävlingsavgifter
Försäljning
Bidrag
Sponsorer

1614
1200
132
1691
44

1550
1162
118
1328
90

4681

4248

792
536
22
75
383
72
1287
99
1828
72
39

709
467
29
59
418
54
972
82
1603
72
36

5205

4501

-524

-253

35

62

-489

-191

KOSTNADER
Medlemskostnader
Projekt
Marknadsföring
Utbildning
Landslagsverksamhet
Juniorbredd
Tävlingsverksamhet
Inköp
Administration/Kansli/Styrelse/Arvoden
Avskrivningar inventarier
Övriga kostnader

VERKSAMHETENS RESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande poster

ÅRETS RESULTAT
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed
i Sverige. Förbundet tillämpar bokföringslagen samt tillämpliga delar av årsredovisningslagen
från och med 2001.
Not 2 Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2003(tkr)
2002 (tkr)
415
379
43
84
-35
-48
423
415

Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar enl.plan
Bokfört värde

308
-36
72
344
79

284
-48
72
308
107

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om
inte annat anges nedan.
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk
livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier

3-5 år
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SVENSKA BOULEFÖRBUNDET

INTÄKTER (tkr)

Budget 2003 Resultat 2003 Budget 2004 Prognos 2005

LICENS OCH KLUBBAVGIFTER

1962

1614

1690

1953

Sanktionsavgifter
Seriespelsavgifter
SM-avgifter
Landslagskval
Svenska Cupen
La Mayonnaise Open
Junior-OBS
TÄVLINGSAVGIFTER

224
403
572
30
68
41
0
1338

190
367
514
29
62
27
11
1200

210
368
650
72
82
30
12
1424

231
398
660
76
90
33
13
1501

124

132

99

107

RF-BIDRAG

1337

1691

1526

1500

SPONSORER

110

44

100

110

55

35

30

30

4926

4716

4869

5201

FÖRSÄLJNING

RÄNTEINTÄKTER

SUMMA INTÄKTER

KOSTNADER (tkr)
TIDNING/KALENDER/HEMSIDA

Budget 2003 Resultat 2003 Budget 2004 Prognos 2005
468

455

403

440

90

89

78

90

ÅRSMÖTE/BOULETING/
DISTRIKTSKONFERENS

220

248

205

230

Projekt 25000
Övriga projekt
PROJEKT

600
25
625

536
0
536

400
0
400

400

35

22

25

30

UTBILDNING

140

70

100

100

KOMMITTÈER

120

55

85

90

Nordsjöturneringen 2004
La Mayonnaise Open
Prins Bertil Memorial
EGNA ARRANGEMANG

0
150
10
160

0
150
10
160

90
100
10
200

85

Seriespel
SM
Svenska Cupen
Landslagskval
Prins Bertils Juniorcup
NATIONELLA TÄVLINGAR

154
190
57
22
15
438

149
212
55
18
20
454

161
219
50
38
15
483

510

DISTRIKTSDEL SANKTIONSAVG.

103

99

95

105

FÖRSÄKRINGAR

MARKNADSFÖRING
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Forts. kostnader
RESEBIDRAG JUNIOR-OBS

Budget 2003 Resultat 2003 Budget 2004 Prognos 2005
45

51

0

0

0

0

30

15

LANDSLAGSVERKSAMHET

360

383

340

350

Utvecklingslandskamp
Landskamper
Nordsjöturneringen
NM
VM Öppna
VM Dam
VM Junior
EM Dam
EM Junior
Europacupen
TÄVLINGAR-INTL

30
80
100
51
40
0
35
35
0
15
386

41
110
110
84
40
0
32
38
0
28
483

15
60
56
80
35
35
0
0
35
15
331

340

INTL. REPRESENTATION

65

62

50

55

INKÖP

70

99

60

65

972
10
64
39
205
1290

985
0
72
39
227
1323

1076
5
71
39
190
1381

1450

Hyra
Kontorsmtr/Förbr.invent.
Tryck/Kopiering
Reparationer/Underhåll
Telefon/Internet
Porto/Bank- Postgiroavg.
Kansliflytt
ADMINISTRATION

87
55
60
10
70
95
0
377

126
73
54
19
86
107
40
505

155
60
40
15
65
82
0
417

450

Revision
Valberedning
Avskrivningar
Prenumeration/Föreningsavg
Övrigt
ÖVRIGA KOSTNADER

15
10
60
20
0
105

15
0
72
18
6
111

19
5
70
20
0
114

115

SUMMA KOSTNADER

5097

5205

4797

4920

RESULTAT

-171

-489

72

281

VM JUNIOR-OBS

Löner/arbetsgivaravgifter/
pensionskostnader/
övriga personalkostnader
Förlorad arbetsförtjänst
Domar- och tävlingsarvoden
Styrelsearvoden
Resor/Kost/logi
LÖNER/ARVODEN/RESOR m.m
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Verksamhetsplan
UNGDOMSVERKSAMHETEN
Tävlingsverksamhet
Under 2004 kommer det att genomföras 6 OBS-tävlingar, då vi
upptäckt att 9 var för många. Dessa kommer att arrangeras i
Lindome, Vetlanda, Ronneby, Stockholm, Malmö och
Stockholm. Även under 2004 kommer minst 2 resestipendier
att delas ut efter den sista OBS-tävlingen för året.

Förslag till verksamhetsplan 2004
En stor utmaning för svensk boule, som för alla andra
idrottsförbund i Sverige, är arbetet med regeringens och
idrottens satsning Handslaget. Inom områdena: Kan vi öppna
dörrarna för fler? Kan vi hålla tillbaka avgifterna? Går det att
satsa mer på flickorna? Kan vi delta mer aktivt i kampen mot
droger? Kan vi samarbeta med skolan? Kan svensk idrott få del
av den största enskilda satsningen som regeringen gjort? En
handlingsplan arbetas ut under året och information har redan
börjat spridas till distrikt och föreningar. Det är främst i
föreningarna som de olika aktiviteterna ska genomföras, med
stöd från förbund och distrikt.
SBF ska, liksom andra förbund, analysera sin verksamhet och se
hur vi på olika sätt kan bli mer attraktiva, både för dem som
redan finns i vårt förbund och för de grupper som vi har haft
svårt att nå.

Juniorelitserien kommer att arrangeras i Vetlanda &
Stockholm.
Prins Bertils juniorcup kommer att arrangeras i Jönköping.
Övrig verksamhet
UNK planerar att ha 3-4 möten under 2004.
UNK ska genomföra en ytterligare en konferens med de
ungdomsansvariga i distriktsstyrelserna för att bygga vidare på
ett aktivt samarbete.

Projekt 25 000 går in i en ny fas, där aktiviteten i föreningar
och distrikt blir den viktigaste. De övergripande strukturerna är
i stort sett lagda och det som behövs nu är att stödja fler idéer
och satsningar och att sprida de goda exemplen. Det innebär att
projektet leds från förbundsstyrelsen och att de resurser som
tidigare lagts på en projektledare i stället kanaliseras ut i
organisationen. Arbetet med Handslaget är i samma anda som
Projekt 25 000 och det är viktigt att SBF lyckas knyta ihop
dessa. Målet är att behålla de medlemmar som vi redan har och
att rekrytera nya inom de målgrupper som Handslaget pekar ut.

UNK planerar även att genomföra ett nationellt ungdomsläger
under sommaren 2004.
TÄVLINGSVERKSAMHETEN
Under året kommer SBF att ansvara för Nordsjöturneringen,
Svenska Mästerskapen, La Mayonnaise Open, Allsvenskan
(förbundsserierna), Veteranallsvenskan (förbundsserierna),
Juniorallsvenskan, finalen i Svenska Cupen Dam, Svenska
Cupen Öppen, Landslagskval Öppen, Landslagskval Veteran,
Prins Bertils Juniorcup och OBS-tävlingar för juniorerna.

För att få ett bättre stöd för förbundets utveckling och för att på
ett bättre sätt följa upp beslut och satsningar kommer en
generalsekreterartjänst att tillsättas. Generalsekreteraren
kommer både att bli ett direkt stöd till förbundsstyrelsens
ideella arbete och mer direkt leda kansliets arbete.

Nordsjöturneringen
Lindome BK är tillsammans med SBF arrangör av
Nordsjöturneringen som spelas i Lindome den 24-26 juni.

För att lyckas med våra utvecklingssatsningar och för att nå ut
med information och få en bra dialog inom förbundet, är
tidningen och webben stora och viktiga framtids- och
framgångsfrågor. Fortlöpande, aktuell och intressant
information ska alltid finnas på hemsidan. Arbetet med
förbundet, distriktet och klubben Online ska intensifieras under
verksamhetsåret. Tidningen ska komma ut enligt
utgivningsplanen och fyllas med mer material från hela
bouleSverige. Ett system med distriktsredaktörer kommer att
utarbetas.

Svenska Mästerskapen
Göteborgs BS Kuling är tillsammans med SBF arrangör av
Svenska Mästerskapen som även i år kommer att spelas i
Göteborg, under tiden 19-24 juli.
La Mayonnaise Open
Scandinavian Boule är tillsammans med SBF arrangör av La
Mayonnaise Open som spelas i Stockholm den 12-13 juni.
Allsvenskan
Förbundsserierna i det allsvenska seriespelet spelas med en elit
och tre division 1-serier, med vardera 10 lag och avgörs med tre
sammandrag, 19-20 juni, 14-15 augusti och 11-12 september.
Spelplatser för elitserien: Gränna (CDB), Eslöv (FIG) och
Halmstad (HPK).
För div. 1 södra:Tyringe (TBG), Eslöv (FIG) och Halmstad
(HPK).
För div. 1 mellersta: Gränna (CDB), Skara (SKA) och Vetlanda
(HVE).
För div. 1 norra: Umeå (NOR), Sundsvall (SKÖ) och
Stockholm (StBF).

Förbundet kommer att arbeta aktivt med att ta vara på
genomslaget i media. Frågor kring marknadsföring och
sponsring kommer att fokuseras i större utsträckning.
En fortsatt utveckling av tävlingsverksamheten är viktig för
förbundet, att utveckla och hitta formen för våra internationella
och nationella tävlingar, men även i samverkan med distrikt och
föreningar, för de regionala och lokala tävlingarna. Förbundet
kommer också under året att arrangera Nordsjöturneringen i
samarbete med Lindome Bouleklubb. Ett arbete som påbörjades
redan under föregående verksamhetsår och som slutförs under
året.

Veteranallsvenskan
De allsvenska veteranserierna arrangeras med fyra division 1serier med vardera 6 lag. De spelar två sammandrag (19-20 juni
och 14-15 augusti) och ett slutspel den 11-12 september.
Spelplatser för div. 1 södra: Tyringe (TBG) och Trönninge
(TRÖ).
Spelplatser för div. 1 västra: Dalsjöfors (DAL) ochSkara (SKA).
Spelplats för div. 1 mellersta: Gränna (CDB) och Eskilstuna
(EBP).
Spelplats för div. 1 norra: Umeå (NOR) och Sundsvall (SKÖ).
Slutspelet spelas i Halmstad (HPK).

Utbildning är fortfarande ett stort och mycket viktigt
utvecklingsområde. Det gäller både att skapa och genomföra
utbildningar på olika nivåer i förbundet, men också att skapa
olika former av lättillgängligt utbildningsmaterial, som kan
användas i föreningarna och distrikten.
Internationellt kommer SBF att fortsätta verka för utökad
demokratisering, för att lyfta antidopingfrågor och verka för
internationellt utbyte även för veteraner. SBF kommer också att
verka för mer svensk och skandinavisk representation i olika
beslutande organ.

Juniorallsvenskan, elit och div. 1
Juniorallsvenskan spelas i två omgångar enligt följande:
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Vetlanda (HVE) den 8 maj.
Stockholm (BSJ) den 21 augusti.

WEBBSIDAN SVENSKBOULE.SE
Arbetet med att utveckla svenskboule.se kommer att fortsätta
under året.
– Licensregistret ska snarast föras över till RF/n3sports databas
– Alla SBF:s distriktsförbund ska anslutas till systemet
– Fler av förbundets förtroendevalda ska utbildas på
publiceringsverktyget
– Mer informations- och funktionärsmaterial ska finnas för
nedladdning på sidan
– Äldre material, framför allt statistik, ska föras över från
boulepetanque.se

Svenska Cupen Dam
Svenska Cupen Dam spelas med distriktsvisa kval samt finalspel
i Skövde (BON) den 21-22 februari.
Svenska Cupen
Svenska Cupen avgörs genom kvalspel på fem platser den 6-7
mars; Sundsvall (SKÖ), Eskilstuna (BRX), Lindome (LIN),
Malmö (MBA) och Stockholm (Maria BK).
16 lag kvalificerar sig för finalspelet som avgörs den 27-28 mars
i Halmstad (HPK).
Segrande lag blir Sveriges representant i Europacupen.

TIDNINGEN BOULEPETANQUE
Tidningen Boule Petanque ska under året utkomma med fyra
nummer.
Målsättningen kommer även fortsättningsvis att i större grad
skjuta över innehållet mot reportage, debatt och framåtsyftande
artiklar.

Landslagskvalet
Såväl det öppna landslagskvalet som veteranlandslagskvalet
spelas på följande tre platser den 15-16 maj: Sundsvall (SKÖ),
Tyringe (TBG) och Skövde (BON).
16 lag från respektive klass kvalificerar sig till finalspel i
Stockholm (DIF) den 5-6 juni.

Förbundsstyrelsen har föreslagit att tidningen bara ska
distribueras med en tidning per hushåll, dvs till familjer där
flera personer har licens kommer bara en tidning att skickas.

Prins Bertils Juniorcup
Finalen spelas den 2-3 oktober i Jönköping (Östsvenska BF i
samarbete med IST).

UTBILDNING (UtbK)
Målsättningen för UtbK är att två uppsamlingsheat skall
genomföras på de av FS beslutade tävlingsfria
utbildningshelgerna (3-4 april och 13–14 november).
Planerna är att åtminstone en av helgerna ska ägnas den nya
domarutbildningen, som är på gång med hjälp av RK. (Nytt
domarprov är redan antaget av FS.) Förhoppningsvis kommer
alla SDF ha utbildningar av olika slag under de två
utbildningshelgerna, och detta i nära samarbete med SISUidrottsutbildarna.
Viss utbildning kommer även att genomföras i SBF:s regi, bl a i
samband med distriktskonferensen i oktober. Utbildning för
Bestraffningsnämnder inom SDF och SBF kommer genom
RK:s försorg att finnas från våren 2004.

Nationella tävlingar
Följande tävlingar har erhållit nationell status:
Brunnsboulen (RON) i Ronneby den 22-23 maj.
Varbergs Strandcup (VAR) den 3-4 juli.
Örestad Open (NOB/QUA) i Malmö den 10-11juli.
Sottscupen (ÖSK) vid Skokloster den 31 juli – 1 augusti.
Polkacupen (CDB) i Gränna den 21-22 augusti.
Umeå Boulefestival (NOR) den 28-29 augusti.
OBS-tävlingar
OBS-tävlingar kommer att arrangeras den 8 februari i Lindome
(LID), den 9 maj i Hvetlanda (HVE), den 23 maj i Ronneby
(Brunnsboulen, RON), den 13 juni i Stockholm (La
Mayonnaise Open), den 11 juli i Malmö (Örestad Open,
NOB/QUA) samt den 22 augusti i Stockholm (BSJ).

För att vi ska närma oss våra utbildningsvisioner så måste
målsättningen med utbildningsorganisationen förverkligas inom
distrikten. Det är nödvändigt att där finns en bra
utbildningsansvarig, som har en fin kontakt med SISU inom
regionen och som till sin hjälp har minst en utbildare för varje
utbildningsgren. Denne utbildare bör vara en god pedagog, och
självklart med steg II utbildning.

SM- KOMMITTÉN (SMK)
Svenska Mästerskapen 2004
Göteborgs BS Kuling är tillsammans med SBF arrangör av
Svenska Mästerskapen som i år kommer att spelas på Hedens
idrottsplats i Göteborg under tiden 19-24 juli.

UtbK hoppas på att redan i vår ha en egen sida på
ww.svenskboule.se där dels olika utbildningar kan annonseras
(samarbete över SDF-gränserna) och där även utbildningsfrågor
av olika slag kan tas upp. Detsamma gäller för vår tidning BP.

SM kommittén huvudansvar är att koordinera alla frågor och
avtal samhöriga med SM med arrangörsklubb och andra
organisationer (utom tävlingsdelen som faller under TK:s
ansvar).

LANDSLAGSVERKSAMHETEN (Lgr)
FS har delegerat landslagsverksamheten i Lgr som inrättades i
maj år 2001. Lgr utövar sin verksamhet genom de sju
ledamöterna samt genom distriktsansvariga (DA) som utses av
varje distriktsstyrelse efter samråd med Lgr.

Till Smk:s arbetsuppgifter hör:
att bereda samtliga frågor som rör SBF:s SM verksamhet.
att till TK delegera rena tävlingsfrågor.
att vara rådgivare åt arrangörsklubben och andra organisationer.
att handlägga avtal med arrangörsklubb och andra
organisationer.
att initiera och vara SBF:s idégivare avseende SM frågor.
att verka för ständig förbättring av SM arrangemang.

Laguttagningar och direkta sportsliga förberedelser inför
mästerskap och landskampsutbyte samt tränings- och
utvecklingsarbete knutet särskilt till varje klass leds av de olika
förbundskaptenerna. Arbetet i övrigt innefattar kontakter med
andra bouleförbund och utländska organisationer,
gemensamma träningsaktiviter, distriktsfrågor, samverkan med
övriga förbundsorgan, alla frågor rörande veteranklassen,
gemensam administration och policyfrågor. Detta arbete
fördelas inom gruppen under ledning av dess ordförande.

Smk bör under verksamhetsåret, utöver e-post- och
telefonkontakter, även ha flera möten med GBS Kulings SM
kommitté samt med Gbg&Co. Hela Smk bör ha minst ett
fysiskt möte i Gbg under maj månad med GBS Kulings SM
kommitté.

Lgr kommer att fortsätta arbetet med att integrera landslagen i
öppna, dam- och juniorklasserna. Detta sker genom fortsatt
utveckling av DA-systemet. En särskild distriktssamordnare
kommer att utses. I denna verksamhet kommer samarbete att
ske med utbildningskommittén. Fortsatt samarbete med CIEP,

Målsättning är att få arrangemanget att bli ännu bättre för 2004
års SM och ytterligare förbättringar går att göra till 2004 års
SM.
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det franska träningsinstitutet, kommer att äga rum. Särskilt
med inriktning på juniorutveckling.

personliga utveckling som spelare. Detta kommer i första hand
att tillämpas i damklassen och öppna klassen.

Landskampsutbytet genom inomhuskamper mot Finland och
Danmark har redan fortsatts och kommer att fortsätta. Det är
emellertid förbundets strävan att i fortsättningen ställa upp med
två lag i varje klass i st f tre. Vidare kommer två veteranlag att
delta i de båda kamperna.

I juniorklassen kommer för första gången yngre juniorer att få
möjlighet att delta i det direkta erfarenhetssamlandet inför
större uppgifter.
SVENSKA BOULEFÖRBUNDETS DISCIPLINNÄMND
(SBFd)
SBFd:s ordförande är som förut beredd, att om förbundet,
distrikt eller förening så önskar, komma till dem för
information och utbildning beträffande handläggning av
bestraffningsärenden eller ärenden som rör uteslutning av
enskild medlem. Hemsidan kommer under 2004 att överföras
till förbundets domän svenskboule.se men kommer ändå att
kunna nås via tidigare nämnd adress. Vi vill också i framtiden
referera domar i vår förbundstidning.

U25-kamperna mot Finland och Danmark fortsätter.
Uttagning till denna utbytesform kommer att ske i nära
samverkan med DA.
I år kommer för första gången, på svenskt initiativ, NM att
tillföras en veteranklass. Två veteranlag, uttagna i samband med
landslagskvalet, kommer att medverka.
Lgr håller på att utveckla ett detaljerat statistiksystem i syfte att
underlätta möjligheten att fortlöpande följa enskilda spelares

Årsavgifter 2005
SVENSKA BOULEFÖRBUNDET
Förbundsstyrelsen
ÅRSAVGIFTER 2003 OCH 2004
2003 års avgifter har varit fördelade enligt följande:
Årlig avgift
700:-/förening
Inträdesavgift
250:-/förening
Licensavgift
200:-/spelare (senior)
Licensavgift
100:-/spelare (junior)
Licensavgift
100:-/spelare (handikapplicens)

Årsavgifter

Enligt beslut av förbundsmötet 2003 skall 2004 års avgifter vara oförändrade.
ÅRSAVGIFTER 2005
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att

följande avgifter skall utgå 2005:

Årlig avgift
Inträdesavgift
Licensavgift
Licensavgift
Licensavgift

700:-/förening
250:-/förening
230:-/spelare (senior)
100:-/spelare (junior)
100:-/spelare (handikapplicens)

Styrelseförslag nr 1

Styrelsearvode

Förbundsstyrelsen föreslår att styrelsens arvode även under 2004 är kopplat till prisbasbeloppet.
Prisbasbeloppet för år 2004 är 39 300 kronor.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att

ett arvode på 1, 0 prisbasbelopp skall anslås till SBF: s styrelse
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Styrelseförslag nr 2

Stadgeändring SDF:s normalstadgar

Förslag om ändring av normalstadgar för SDF
I våra normalstadgar för SDF kap 3 § 16 p 12 stadgas att ”distriktsstyrelsen skall utöva prövningsrätt i ärenden som stadgas i
13 och 14 kapitlet RF: s stadgar. Kapitel 13 handlar om doping och där är det så att sådana frågor alltid ska handläggas på
förbundsnivå. Alltså det är Svenska Bouleförbundets Disciplinnämnd som utreder och beslutar efter anmälan från RF
antidopingkommission. SDF har ingen beslutsrätt i dylika ärenden.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att

Förbundets distrikt (SDF) rekommenderas att ändra i sina stadgar i enlighet med ovanstående så att
följande lydelse erhålls under p 12:
Distriktsstyrelsen skall utöva prövningsrätt i ärenden om vilka stadgas i 14 Kap RF:s stadgar

Styrelseförslag nr 3

SM-utredning

SM är något som ligger de flesta boulespelare varmt om hjärtat. Ungefär en tredjedel av alla licensierade spelare spelar SM
varje år. Det finns väldigt många åsikter om SM och hur det ska se ut. Ska det vara vår nuvarande modell, öppet för alla och
folkfesten i förgrunden eller ska det vara uttagningar på distriktsnivå, så det enbart är ett begränsat antal spelare som gör upp
om titeln svensk mästare i boule?
Ska vi fortsätta spela tillsammans från juniorer till veteraner, eller ska delar av mästerskapet gå vid en annan tidpunkt,
eftersom det kan vara svårt att härbärgera så många människor samtidigt?
Kan SM utvecklas till något annat än vad det är idag, mer av andra aktiviteter samtidigt – utbildning, festligheter,
försäljning, marknadsföring, evenemang av olika slag?
Frågorna är lika många som åsikterna om SM. Vi vet också genom marknadsundersökningen att SM är en viktig anledning
till att lösa sin licens. Det ställer väldigt stora krav på att eventuella förändringar av SM-konceptet är genomtänkta och väl
förankrade.
SM har utretts vid flera tillfällen, men det är nu ganska många år sedan sist och flera förändringar har skett sedan dess. Bland
annat har andelen veteraner i vårt förbund ökat kraftigt och vi har fått två veteranklasser. Skytte-SM för öppen klass, med
distriktsvisa kval, har införts. Antalet spelare på SM ökade under en lång rad av år, men har de senaste åren varit ganska
oförändrat.
Förbundsstyrelsen anser att en förutsättningslös utredning av SM, som belyser alla aspekter av arrangemanget, och med en
bred förankring i hela bouleSverige, bör genomföras. En mindre utredningsgrupp, som får till uppgift att till sig knyta ett
antal referensgrupper, bör tillsättas och få i uppdrag att senast till förbundsmötet 2006 (med en delrapport 2005) komma
med förslag på hur SM ska organiseras i framtiden.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att

tillsätta en utredning med uppdrag att se över den framtida organisationen av SM

att

utredningen delrapporterar (eller presenterar sitt förslag) på förbundsmötet 2005 och senast 2006
presenterar sitt förslag

att

en mindre utredningsgrupp tillsätts av förbundsstyrelsen

att

utredningsgruppen till sig knyter ett antal referensgrupper, med olika profiler, som kontinuerligt får
komma med synpunkter
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Motioner
Motion nr 1

Förändring av licenserna, Mats Peterson och Varbergs BK Kulknappen

Motion till Svenska Bouleförbundets årsmöte 2004
Jag föreslår följande förändringar för licenserna:
A. Licenserna plastas in med foto och SBF-stämpel innan de sänds ut till klubbarna. Varje
sådan licenshandling är giltig i 5 år.
B. På varje licenshandling finns plats för att klistra in ”kvitto” på inbetald avgift. Detta kvitto
kan vara en liten klisterlapp med det aktuella året och eventuella uppgifter om C.
C. Differentierade avgifter. En avgift för A-licens (som berättigar till spel i alla typer av
tävlingar) och en lägre avgift för B-licens (som bara berättigar till deltagande i lokala
tävlingar).
Mer långlivade inplastade licenser blir naturligtvis dyrare i början men troligtvis billigare i
längden. Det skulle framför allt bli arbetsbesparande. Eftersom det trycks på varje licens hur
länge den är giltig är det upp till licensinnehavaren att till förbundet skicka in ett nytt foto och
andra uppgifter så att en ny kan ställas ut.
Tanken med differentierade avgifter är att värva nya licensinnehavare till fromma för SBF.
Mats Peterson, Kulknappen Varberg
Motionen antagen av styrelsen frö Varbergs BK Kulknappen den 2 januari 2004

YTTRANDE
Hallands Bouleförbunds styrelsesammanträde 24 jan 2004:
Beslutades att fullt stödja Mats Petersons motion beträffande punkt 1 och 2 och beträffande
punkt 3 stödja den med förbehållet att vi förutsätter att målgruppen för B-licensinnehavare är
korpspelare och liknande men också förutsätter att punkt 3 utreds så att konsekvenserna blir
väl belysta.

Motion nr 1
Licensen
Mats Peterson, Varbergs BK Kulknappen
Tillstyrkt, med viss reservation för tredje att-satsen, av Hallands Bouleförbund
Motionären föreslår att licenserna ska plastas in med foto och SBF stämpel och att de sedan ska gälla under 5 år. Ett kvitto,
som förnyas varje år, kan sedan klistras på när licensavgiften betalts in.
Den tredje att-satsen handlar om att ha en differentierad avgift, men en slags A- och B-licens, som skulle berättiga till olika
slags tävlingsdeltagande.
Till årsmötet 2003 fanns en motion, med ett liknande innehåll, där förbundet föreslogs fastställa hur licensen ska se ut och
hur licenskontrollen ska genomföras. Förbundsstyrelsen svarade då att kontakter tagits med det danska förbundet för att se
om SBF kan ha ett liknande licensformat. Dessa kontakter har fortsatts under året men ännu inte utmynnat i något konkret
förslag. Ambitionen är dock från förbundsstyrelsens sida att snarast få fram ett fungerande system, med mer hållbara och
funktionella licenser. Frågorna om hantering och kostnader är dock ännu inte helt klarlagda, utan kansliet arbetar vidare
med frågan. Förbundsstyrelsen har dock i princip ingen annan uppfattning än motionären och ställer sig därför positiv
förslagens andemening.
Det är viktigt att påpeka att i dagsläget finns ingen kostnad förknippad med vårt licenssystem, vilket inte blir fallet när
licenserna förändras, vilket format dessa än får. Dessutom ökar också administrationen, särskilt i ett inledningsskede, om alla
licenser ska förses med foto, förmodligen i digitalt format. Någon form av administrativ avgift kommer att behöva tas ut vid
förnyande och/eller införskaffande av en ny licens.
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Frågan om differentierade avgifter är betydligt större och av annan dignitet. Frågan har diskuterats tidigare, både i form av
elit- och motionsklass, men även i fråga om differentierade avgifter för veteraner. Förbundsstyrelsen anser att boulen ännu
inte är i ett utvecklingsskede där differentierade avgifter kan införas. Systemet med klassificering av tävlingar är endast ett par
år gammalt och de olika typerna av tävlingar har ännu inte funnit sin form. För att en differentierad avgift ska bli
meningsfull, måste det också finnas ett tävlingsutbud som är tydligt differentierat. Förbundsstyrelsen ser att detta kan vara
en framtida utvecklingsmöjlighet, men anser att det i dag inte finns någon anledning att se över frågan.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att

nya, hållbara och funktionella licenser ska införas så snart som det är praktiskt möjligt

att

hur licenserna slutligen utformas, delegeras till förbundsstyrelsen

att

en administrativ avgift tas ut när en licens förnyas eller en ny licens utges

att

förbundsstyrelsen får besluta om den administrativa avgiftens storlek

att

avslå motionens tredje att-sats om differentierade avgifter

Motion nr 2

Förändring av nuvarande distriktsindelning, Sundsvalls BK, Njurunda Bouleveteraner, Skönsbergs BK
Sundsvall 2004-01-13

Svenska Bouleförbundet
Motion angående förändring av nuvarande distriktsindelning
Undertecknade tre bouleklubbar inom Sundsvallsområdet tillhörande Norra Sveriges
Bouleförbund (NSBF) motionerar härmed om en förändring av förbundets nuvarande
distriktsindelning.
Distrikt NSBF är ett geografiskt alltför stort distrikt för att klubbar i distriktets
utkanter skall känna erforderlig tillhörighet. Intresset för våra medlemmar att delta i
tävlingar långt norrut tenderar på grund av höga resekostnader samt långa restider
alltmer att tyna bort.
Vi är ej ovana vid långa avstånd men med så många klubbar inom rimligare avstånd
söderut är det svårt att ständigt försöka motivera tävlingsdeltagande norrut.
Vi yrkar således att Svenska Bouleförbundet ser över distriktsindelningen så att
Bouleklubbarna i första hand i Medelpad från och med 2005 överförs till Svealands
Bouleförbund.
Sundsvalls BK

Njurunda Bouleveteraner

Skönsbergs Bouleklubb

Margaretha Thunfors
Ordf.

Sture Norlin
Ordf.

Lars-Erik Lundqvist
Ordf.

Norra Sveriges Bouleförbund

YTTRANDE

över Motion från Sundsvalls Bouleklubb, Njurunda Bouleveteraner och Skönsbergs Bouleklubb ang. förändring av
nuvarande distriktsindelning.
Ovanstående föreningar har motionerat om en översyn av distriktsindelningen inom Svenska Bouleförbundet (SBF). Vidare
vill man som en konsekvens av en sådan översyn att man från 2005 ska tillhöra Svealands Bouleförbund (SvBF) istället för
Norra Sveriges Bouleförbund (NSBF).
Som skäl anges bl.a. att nuvarande distrikt är geografiskt så stort att det är svårt att känna erforderlig tillhörighet, man har
höga resekostnader och långa restider och att det med många klubbar inom rimligare avstånd söderut är svårt att motivera
tävlingsdeltagande norrut.
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Distriktet NSBF är geografiskt stort, vilket som motionärerna konstaterat medför höga resekostnader och långa restider för
föreningarna inom distriktet. Att sådana omständigheter kan inverka på i vilken mån man är intresserad av att delta i
tävlingar har vi stor förståelse för. Vi har dock svårt att se att en ändrad distriktsindelning skulle innebära att man ökar sitt
tävlingsdeltagande, då det givetvis är upp till var och en att delta i vilka tävlingar man önskar oavsett var i landet de äger
rum. Den enda begränsningen som finns i det avseendet är deltagande i distriktsmästerskap och seriespel. Ett nytt SvBF som
inkluderar Medelpad skulle även det bli ett geografiskt stort distrikt, vilket innebär att de problem som motionärerna tar upp
troligtvis skulle uppstå också i det nya distriktet.
I fråga om den önskade tillhörigheten - SvBF - anser vi att en ändrad distriktstillhörighet för motionärerna inte bara är en
angelägenhet för NSBF. SvBF måste givetvis ges tillfälle att ta ställning till frågan.
När det gäller distriktsindelningen i SBF överhuvudtaget, är vi av den uppfattningen att det inom ett förbund bör göras
regelbundna översyner av organisationen i dess helhet, bl.a. distriktsindelningen, för att försäkra sig om att den verksamhet
som bedrivs av föreningar, distrikt och förbund hela tiden är ändamålsenlig.
Mot bakgrund av ovanstående
- tillstyrker vi en översyn av SBF:s distriktsindelning
- tillstyrker vi inte en ändring av SBF:s distriktsindelning på det sätt som motionärerna önskat.
NSBF har behandlat motionen vid sitt styrelsemöte den 24 januari 2004.
Mikael Rännar, ordf.

Motion nr 2
Distriktsindelningen
Sundsvalls BK, Njurunda Bouleveteraner, Skönsbergs BK
Med yttrande från Norra Sveriges BF
Sundsvalls Bouleklubb, Njurunda Bouleveteraner och Skönsbergs Bouleklubb har i en gemensam motion till SBF: s årsmöte
krävt att en översyn av Förbundets distriktsindelning skall göras. Man föreslår också en förändring av nuvarande indelning så
att rubricerade föreningar skulle komma att tillhöra Svealands Distriktsförbund. Norra Sveriges Bouleförbund har i sitt
yttrande avslagit yrkandet om den ändrade tillhörigheten men tillstyrkt att SBF ska göra en ny översyn av distriktsgränserna.
Med nuvarande medlemsökningstakt finns det inget incitament för ytterligare tillskapande av nya distrikt och att bara
justera distriktsgränser ger inget mervärde för förbundets verksamhet.
Förbundsmötet 2000 beslutade om den senaste översynen av distriktsgränser. Den översynen gav vid handen att vissa
kriterier ska uppfyllas för ett skifte, nämligen att ett SDF ska ha minst 15 föreningar och minst 500 medlemmar. En ändring
som den föreslagna i motionen skulle innebära att Norra Sveriges Bouleförbund hamnar väldigt nära den kritiska punkten
vad gäller föreningar och under när det gäller antalet medlemmar. Detta i kombination med att problemet med långa
resvägar inte skulle förbättras vid en ändring av distriktsgränsen gör att
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att

motionen avslås i sin helhet
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Motion nr 3

Svenska Cupen för veteraner, Lejonkulan PC

Linköping 2004-01-11
Till Östsvenska Bouleförbundet, distriktsstyrelsen
Till Svenska Bouleförbundets ordinarie årsmöte 2004

Motion: Svenska Cupen för veteraner
Mot barkgrund av den utveckling som sker och har skett på veteransidan, vi tänker då främst på att
antalet veteraner stadigt ökar, dels genom rekrytering men kanske framför allt genom införandet
av den lägre veteranåldern, föreslår vi årsmötet besluta
att från och med tävlingssäsongen 2005 införa Svenska Cupen Veteran. Förslagsvis kan Svenska
Cupen Veteran arrangeras på motsvarande sätt som Svenska Cupen Dam, dvs kval sker inom de
olika distrikten och finalen sker som ett SBF’s förbundsarrangemang.

Eva Padashifard
Sekreterare LEJ, eu
Med tack för ett gott samarbete
Johan Nilsson
ordf Lejonkulan Petanque

YTTRANDE
Östsvenska Bouleförbundet tillstyrker motionen den 25/1 2004.
Göran Ivarsson
ordf. Östsvenska BF

Motion nr 3
Svenska Cupen för veteraner
Lejonkulan Petanque
Tillstyrkt av Östsvenska Bouleförbundet
Motionären föreslår, med flera goda skäl, att SBF från 2005 inför Svenska Cupen Veteran.
Motionären föreslår att arrangemanget genomförs på motsvarande sätt som Svenska Cupen Dam nu genomförs, dvs med
distriktsvisa kval och med finalspelet som ett SBF förbundsarrangemang.
Förbundsstyrelsen tycker att motionen är ett bra led i veteranboulens utveckling.
Införandet är dock endast genomförbart under förutsättning att distrikten åtar sig att genomföra respektive kvalspel.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:
att

Svenska Cupen Veteran införs från tävlingssäsongen 2005

att

Kval genomförs distriktsvis
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Motion nr 4

Damranking, Svealands BF
Uppsala 2004-01-10

Till Svenska Bouleförbundets årsmöte

Motion: Införande av ranking damklass
Damranking = Jämställdhet
Allt fler damer inom Svenska Bouleförbundet önskar att det införs ranking
för damer.
Vi frågar oss själva varför det är svårt att få damer att delta i tävlingar ?!
När vi frågar damerna i exempelvis Svealands Bouleförbund får vi svaret
”att det vore mycket roligare att åka och tävla om vi kunde få en damranking”.
Detta är naturligtvis en mycket naturlig utveckling.
Idag och även framöver kommer det att finnas mycket väl etablerade damer som
tycker att det är roligare att spela på toppnivå med herrarna och i deras
rankingliga, men den största och viktigaste gruppen av damer är dom som gärna
vill ut och tävla, men som naturligt önskar sig en egen värdemätare, nämligen
”ranking i damklass”.
Samtidigt skulle det underlätta vid seedning av damtävlingar.
Framförallt vid DM och SM vore det ett bra hjälpmedel att med ett
damrankingsystem få ett rättvist arbetsinstrument vid lottning av grupper/pooler etc.
Svealands Bouleförbund har under 2004 infört damranking i sin
Svea Champion / Dam.
De tävlingar som ingår är alla sanktionerade Regionala, Lokala, Nationella och
DM-tävlingar i distriktet. Klasserna: Ds, Dd, Dt, Mxd och Mxt.
Svealands Bouleförbund föreslår årsmötet att besluta följande:
-Att

Damranking införs från och med tävlingsåret 2005

-Att

Samtliga sankt.regionala och nationella dam och-mixedklasser ingår i damranking
från och med tävlingsåret 2005.

____________________________
Marianne Henriksson/ Ordförande, AU

____________________________
Sivert Henriksson/ Tävlingsansvarig SvBF
& Damansvarig SvBF

____________________________
Björn Knösch/ Sekreterare & AU SvBF

____________________________
Kenneth Mellin/ Kassör & AU SvBF
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Motion nr 4
Svealands Bouleförbund

Införande av ranking damklass

Motionären önskar införa ranking av damklassen med syftet att fler damer ska börja tävla samt för att underlätta vid
seedning samt lottning vid DM och SM.
Internationella-, Nationella- och Regionala tävlingar
under 2004 med möjlighet till damrankingpoäng
Mxt
Mxd
Dt
Sydsvenska BF
3
7
4
Hallands BF
2
2
1
Göteborgs BF
2
Wästgöta Dahls BF
2
5
Östsvenska BF
2
2
Svealands BF
2
1
Stockholms BF
1
2
Norra Sveriges BF
6
4
Summa
18
25
5

Dd
8

5
1
4
18

Ds

1
1

Tot
22
5
2
7
4
8
4
15
67

Av tabellen framgår med all tydlighet att antalet rena damtävlingar är väldigt litet.
Det framgår även att 2/3 av tävlingarna utgörs av mixedtävlingar. Dessa räknas visserligen in även i öppen ranking, men
utgör då bara en liten del av det totala antalet tävlingar.
Det framgår dessutom att det råder en geografisk obalans i utbudet av tävlingar vilket gynnar spelarna i framförallt ett
distrikt medan andra distrikts spelare missgynnas.
Motionären påtalar själv en svaghet, nämligen att ett antal av de bästa damerna med största sannolikhet även
fortsättningsvis skulle spela i öppen klass.
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det vore önskvärt med fler deltagande damer i tävlingssammanhang,
men delar inte uppfattningen att införandet av damranking skulle vara instrumentet för detta. En förutsättning för
införande av damranking är istället att antalet damtävlingar blir fler till antalet än mixed tävlingarna och att det blir en
geografisk spridning som innebär en mer rättvisande ranking än vad som skulle bli fallet idag.
Förbundsstyrelsen anser att det under nuvarande omständigheter inte finns skäl att införa damranking.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att

motionen avslås
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Motion nr 5

Enhetlig klädsel från start i regionala tävlingar, BK Rövarekulan

MOTION
Till Sydsvenska bouleförbundet årsmötet 2004.
Till Svenska Bouleförbundet årsmötet 2004.
Enhetlig klädsel från start i regionala tävlingar.
För att eliminera uppkomna problemen med enhetlig klädsel vid regionala tävlingar föreslår vi att
förbundstämman nu tar steget och besluta
att enhetlig klädsel skall gälla från start i regionala tävlingar.
att tävlingsbestämmelserna avsnitt 3. Disciplin § 6 justeras så att kravet på enhetlig klädsel från
kvartsfinal tas bort och skrivningen blir lika för internationella, nationella och regionala tävlingar.
att ändringen skall tillämpas från och med tävlingssäsongen 2005.
Löberöd 2004-01-13
För Bouleklubben Rövarekulan
Sten-Erik Nilsson
ordförande.
YTTRANDE
Sydsvenska Bouleförbundet styrelse har beslutat tillstyrka motionen.
Bestämmelserna om enhetlig klädsel har länge debatterats och numera borde det stå
klart för varje lag som deltager i en regional tävling, att bestämmelserna om enhetlig klädsel
gäller från och med kvartsfinalen. Enligt styrelsens uppfattning är det irrationellt om
berörda lag skall behöva byta klädsel om de spelar sig till en plats i kvartsfinalen.

Motion nr 5
Enhetlig klädsel från start i regionala tävlingar
BK Rövarekulan, Med yttrande från Sydsvenska Bouleförbundet
Enhetlig klädsel från start i regionala tävlingar
För att eliminera problemet med enhetlig klädsel från och med kvartsfinal i regionala tävlingar föreslår motionären:
• Att enhetlig klädsel ska gälla från start i regionala tävlingar.
• Att tävlingsbestämmelserna avsnitt 3 disciplin §6 justeras så att kravet på enhetlig klädsel från kvartsfinal tas bort
och skrivningen blir lika för internationella, nationella och regionala tävlingar.
• Att ändringen ska tillämpas från och med tävlingssäsongen 2005.
Införandet av enhetlig klädsel gjordes bland annat i syfte att underlätta för åskådare att följa spelet.
Införandet av enhetlig klädsel från och med kvartsfinal vid regionala tävlingar blev en kompromiss då det fanns många röster
som ansåg att det räckte vid internationella och nationella tävlingar.
Vunna erfarenheter under 2003 och det faktum att majoriteten av landets boulespelare har accepterat införandet av enhetlig
klädsel gör att förbundsstyrelsen, i likhet med motionären, anser att tiden är mogen att införa enhetlig klädsel fullt ut vid de
regionala tävlingarna.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att

motionen bifalles
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Valberedningens förslag var inte klart vid tryckningen av handlingarna.
Förslaget kommer att delas ut separat.
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