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Tävlingsutredningen (TUT)
Bakgrund
Under senare år har tävlingsverksamheten inom Svenska Bouleförbundet förändrats så att
antalet tävlingstillfällen har ökat, medan deltagarantalet i varje tävling varit vikande.
Samtidigt förefaller det totala intresset för att spela boule öka kraftigt, särskilt i de äldre
åldersgrupperna. Andelen ålderspensionärer inom vårt förbund ökar (idag runt 50%) och
boule som fritidssysselsättning inom de stora pensionärsorganisationerna ökar. De senare
lockar stora deltagarskaror till sina evenemang.
Det allsvenska seriespelet är mycket populärt och lockar årligen flertalet föreningar att mötas
två eller tre helger i intensiv tävlingskamp. För fem år sedan genomfördes en förändring i
seriesystemet som innebar att ytterligare en nivå i pyramiden lades till de två tidigare
förbundsnivåerna. Detta fick till följd, att omfattningen av seriespelet utökades drastiskt för
flera föreningar med minskat intresse för seriespelet till följd. Också frågan om samma
förening ska kunna delta med flera lag i det nationella systemet kom att bli mer omdiskuterad.
Ett antal motioner till årets förbundsmöte väckte därtill frågor som förbundsmötet hänsköt till
en utredning.
På grund härav beslutade förbundsstyrelsen (FS) att framlägga ett förslag om översyn av
boulens tävlingsverksamhet i syfte att stimulera och öka deltagarantalet i första hand i de
tävlingar som ligger inom förbundets direkta ansvar. Det gäller mästerskaps-, cup- och
seriespel. Årets förbundsmöte beslutade enligt FS förslag. Vid sammanträde den 10-11 maj i
år beslöt därför FS att tillsätta en utredning.
Utredningens uppdrag
Utredningen ska
- se över möjligheterna att locka nya och fler deltagare till förbunds- och
distriktstävlingar,
- föreslå möjliga vägar att stimulera föreningarnas tävlingsarrangemang,
- föreslå förändringar i det nationella seriesystemet för att minska föreningarnas
deltagandekostnader totalt och att öka intresset för att delta i de högsta serierna,
- ta ställning till och föreslå åtgärder i anledning av förbundsmötets beslut angående
motionerna 6 och 11 (om svenska cupen dam och veteran), 12 (angående
mästerskapsuttagningar i öppna klassen) samt 14 (mixed trippel i SM).
Utredningens tidplan
Ett delförslag angående seriespelet och ett yttrande angående motion 12 ska framläggas i
sådan tid, att det kan diskuteras på en planerad distriktskonferens i oktober i år.
Utredningen bör arbeta med inriktningen att ett slutförslag ska kunna föreligga den 15 januari
2009. Om detta inte bedöms möjligt ska utredningen senast den 1 dec 2008 inkomma till FS
med förslag om fortsatt uppdrag och reviderad budget.
Utredningens organisation
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Tävlingsutredningens namn blir TUT och den rapporterar till FS. Den består av fem personer,
varav en är ordförande. Så bred representation som möjligt ska eftersträvas. Utredningen
anvisas en budget på 50 000 kr för sitt uppdrag.
Utredningen bör arbeta utåtriktat och vid behov kan undergrupper tillsättas och
försöksaktiviteter genomföras. Utredningen bör hålla sig underrättad om arbetet i och vid
behov samverka med utredningen om licenser och avgifter (ULA). Utredningarnas slutförslag
får inte vara motstridiga.

