
 

Minnesanteckningar från Svealands BF´s Bouleting  
19 november 2011 

Deltagare för Svealands styrelse:  
Lars-Åke Malmberg, Carina Sjöström, Seppo Luoma, Tord Jakobsson samt  
Ulf Wallman från Svenska Bouleförbundet  

 
Deltagare för Svealands föreningar:  
Oxelösund BS (OBS), Örsundsbro sk (ÖSK), Leksand BK(LEK), La Boule Jeause 
(LBJ), Gagnef BK (GAG), Hedemora BS(HED), Bollnäs BK (BBK), Trosa BS (TRO), 
Sörbyängen BS (SÖR), Gävle BS (GBS), Flen BS (FLE), Uppsala PC (UPS),  
12 bouleklubbar av 42  

 
Minnesanteckningar 
Två representanter från svenska bouleförbundet talar om deras roller: 
 
Ulf Wallman   

 Avlastning  för kansliet vid tävlingar i öppen klass och SBF engagemang.  
 Hjälper också till vid tävling- och klubbutveckling.  

 Kenneth Melin  

 Skall ta fram info om bidragsregler till distrikten  
 Ordförande för veterankommittén  
 Engagerar sig i EM i Danmark för veteraner  

  

Behandling av Tävlingsbestämmelser  

Vi Diskuterar och kommer med synpunkter nu och fastställer det vi bestämt till ett 
extra årsmöte.  

Nils-Göran från LBJ hade synpunkter och förslag på hur vi lättare skulle spalta upp 
allt som gäller tävlingar:  

1. Tävlingar i stort  
2. Mer specifikt DM  
3. Svea champ  
4. Svea Indoor  

  

 



1. Tävlingar i stort  

 Vi har ca 60 st. tävlingsdagar och då både regionala & lokala tävlingar. 
Detta är utöver Seriespel, DM och SM.  

 Deltagarna räcker inte till alla dagar  
 Förslag att dra ner på antal tävlingar och öka kvalitén på  
       tävlingarna   
 Bra anslutning på seriespelet  

  

2. DM   

 Blir mer och mer en katastrof då deltagarna minskar i antal.  

 Hur gör vi för att skapa former för att göra DM mer intressant?  
 Ta bort tidsbegränsningar?  

  

3. Svea Champion  

 Borde intressera fler  
 Hur gör vi för att göra Svea Champ mer intressant?  
 Förslag är att ha färre tävlingar i Svea Champ  
 Svea Champ poäng enbart i seriespel, Svea Indoor och DM  
 Sänka antalet tävlingar i Svea Champ  

Kenneth Melin kom med förslaget:  

 Sprid ut Svea Champ mer i distriktet  
 Stötta fler klubbar att ta hand om tävlingar   

  

Synpunkter och frågeställningar kom från flera håll när det gäller Svea Champ  

 Hur viktigt är det med Svea Champ?  
 Vad är syftet med Svea Champ?  
 Poängen är viktiga för ett fåtal  
 Kan vara en bra idé för att höja engagemangen  

 Kan bli viktigt om man får poäng individualist och klubbkänsla med 
poäng i Svea Champ  

 Svea Champ kan bli en kittlande känsla med Svea Indoor.  

Lars-Åke berättar att styrelsen har tagit beslut igår att titta igenom tävlingar och sätta 
ut vissa speciella tävlingar till Svea Champ.  

  



Nils-Göran berättar om sin punkt 4  

4. Svea Indoor  

 Är till för att man under vintertid skall ha möjlighet att spela en serie då 
det inta är så många tävlingar som spelas.  
 Man ”skrapar ihop” lag lokalt och spelar i ”hyfsat” närområde så man 
slipper långa bilresor och övernattningar.  
 Man skall kunna spela och ha trevligt Lokalt till en billig kostnad.  
 Det skall också locka andra klubbar att ta åt sig att arrangera dessa 
tävlingar då de inta blir så stora eftersom de spelas på fler ställen.  

  

Det blev allmänna diskussioner om tävlingar i stort:  

Sörbyängen kom med några synpunkter när det gäller tävlingar i stort:  

 V65 slår igenom totalt i Svea champ  
 Sörby känner sig totalt utanför  
 Varför inför man ett nytt seriespel (Svea Indoor) när diskussionerna går 
att vi har för många tävlingar  
 Tid eller inte på tid kan man diskutera  
 Är mkt nöjd med tidsbegränsning  
 Skolungdomar som spelar till 23.00 på kvällen och skall till skolan dagen 
efter blir inget bra  
 Vi måste ha styrning på verksamheten  
 Monrad fel system   
 4 lags matcher  

Kenneth Melin kom med ett helt annat förslag på spelform  

 Där man i en tävling skulle kunna mixa olika klasser. D.v.s. man spelar 
en öppen spelare, en V55 spelare och en V65 spelare i en trippel.  

Lars-Åke kom med några synpunkter:  

 Han gillar tidsbegränsning med monrad  
 Han arrangerar tävlingar för PRO och får fullbokat på en 
gång  

 På Mxd DM i Leksand kom det förslag på monrad och Lars-Åke 
godkände detta om alla klubbar gick med på det och så blev det.  

Det blev diskussion från flera håll.  

 Vi skall värna om de som inte är i Eliten och bör därför ha kvar alla 
tävlingar. Annars blir det bara eliten som åker och andra struntar i det.  
 Några tycker bra om monrad och några inte.  
 Kanske vi skulle ha olika spelformer för olika klasser  
 Vad vill de olika klasserna?  



 Monrad är inte rättvist när man har vunnit en vakant match, förslag att ha 
ett lag i ”bakfickan så det inte blir ojämnt.  
 

 Då vissa tävlingar har dålig kvalité kom ett förslag att man en vecka 
innan gör ett program som skickas ut till klubbarna eller dylikt för då får 
arrangören sätta sig ner och tänka efter hur tävlingen skall genomföras.  
 

 Är man osäker så kan man ju hyra in någon som har bättre kunskap. 
Exempel på detta är när Leksand arrangerade Mxd Dm. De hyrde in Sid 
Huntley från Mora.  
 

 Vi måste bli bättre på att samarbeta mellan klubbarna.  
 

 Anledningen till att det är för få deltagande på DM kan ju vara att det är 
samma klubbar som söker. Det är alldeles för få klubbar som söker att få 
arrangera. Då blir ju resultat att samma klubbar får arrangera ex: DM och 
seriespel. mm.  
 

 Det är för många tävlingar, de måste dras in.  
 

 Om det är för många tävlingar vilka klubbar skall då få dra in sina 
tävlingar? Hur skall man kunna välja ut vilka tävlingar som skall vara kvar?  
 

 Om man vill arrangera en ny tävling så är det svårt att få datum till det, 
då nästan alla datum är uppbokade.  
 

 Fler tävlingar där man lottar och blandar olika lag i olika åldrar finns det 
önskemål på så man kan anmäla sig som individ  
 

 En del tävlingar har dålig kvalitét  
 

 Svårt för vissa arrangörer  
 

 Tips med program som skall ut en vecka innan tävlingsdagen  
 

 Då får arrangörerna tänka efter och förbereda sig i god tid.  

  

 

Seriespel:  

Det diskuterades hur man kan korta ner seriespelstiden  

 Lothar tycker att minutregeln inte följs från de öppna spelarna men 
däremot v65 är det inga problem alls. 
  
 Skall vi köra med utkastregeln? Max 13 utkast eller liknande  
 

 Att börja på 2-2 är också en idé  
 

 Tidsbegränsade tävlingar  
 



 Kenneth tycker att klubbar som har haft tävlingar där man på ett eller 
annat sätt har kortat ner tiden och det har fungerat bra kan dela med sig 
av detta.   
 

 Varför spelar V65 dubbel i seriespelet undrar Nils-Göran, i Gävle 
trakterna är det trippel som är mest populärt.  
 

 Men under diskussionen visade det sig att det var populärt med dubbel i 
andra trakter  
 

 Funderingar från UPS var hur det blir med fördelningen i de olika 
divisionerna om man har lag i varje division och ett lag tar sig uppåt där 
det redan finns ett lag från samma klubb.  
 

 Styrelsen har kommit fram till att det är okej att ha två lag i samma 
division upp till division 1.  
 

 Kan det läggas på närmre håll? Ex som Svea Indoor.  
 

 Hur blir det då med klubbkänslan?  
 

 Vid seriespel nu åkar man bort tillsammans och lever ihop i två dagar 
vilket ökar klubbkänslan.   
 

 Att åka långt blir dyrt men man får ett gemensamt problem att lösa.  
 

 Lag drar sig ur pga. lång resväg och dyra kostnader.  
 

 Om man flyttar Seriespelet 1 vecka framåt så sjunker stugpriserna.  
 

 Tänker man på allt runt om kring skulle det inte bli några tävlingar över 
huvud taget.  

  

  

Tävlingar 2012  

 Sanktionsansökningar skall öppnas med vittne och det gjordes med 
Hanna som är revisor nu i början av november.  
 Samma föreningar söker varje år  
 Det pustas och stånkas över att man måste åka till Mora och Flen varje 
gång under seriespelet. Det är ju för att ingen annan söker.  
 Öppna tävlingar: 20 plus DM  
 Dam: 8 tävlingar  
 V65: 21 tävlingar   
 V55: 21 tävlingar  
 Junior 1 tävlingar  

 

 



 

 ULF Wallman har ordet: 0704-83 83 83 Ulf.wallman@svenskboule.se:  

 Arbetar som tävlingskonsulent för  SBF 

 Kul att komma ut på distriktsmöte  
 Hur vi tänker  
 Olika förutsättningar beroende på var man är i landet  
 Glad över diskussionerna som går  
 Jag tycker att glädje är något vi glömmer   
 Glädjen att spela boule  
 Är en klubbmänniska i grund har spelat i många klubbar i olika sporter  
 Glädjen glöms bort  
 Glädjen att göra något tillsammans  
 Kul med trippel olika roller  
 Boule är som ett förhållande där man har olika roller  
 Om en tävling blir bra pga. engagemanget  
 Klubben blir som engagemanget  
 Härligt med nya klubbar: OBS  
 I sthlm är: AIK ny  
 AIK, DJURGÅRDEN, HAMMARBY samarbetar  
 Vad händer med boulen i Sverige?  
 Är vi på väg åt rätt håll?  
 Vi har funnit en meningsfull samvaro för veteranerna  
 Problem att hitta ungdomar  
 Dåligt flöde med nya spelare?  
 Hur får vi nya spelare?  

Så blev det fler diskussioner…….  

Kenneth undrar:  

 Hur gör klubbar för att få in medlemmar?  
 Hur gör klubbarna som har ungdomar i sina klubbar?  

Leksand talar om hur de har gjort:  

 Har gått ihop med sisu och samarbete  
 700 elever kommer att gå runt och prova tre sporter, boule, skytte och 
orientering  
 Sisu bjuder ofta in föreningar ger också pengar att ingå ett samarbete  

Carina berättar:  

 Sisu- svensk idrotts utvecklare  
 kan också vara belagt till olika sporter  
 Det finns ett material från Sisu. Carina har förslag om man kan köpa in 
till varje klubb om man får ett paketpris.  



 
Ulf tar ordet:  

 Sisu är distriktbelagt  
 Sitter man i styrelsen har man ansvar  
 Fråga sig själv vad gör jag i klubben? Vad tar jag för ansvar?  
 Ha sisumöte och diskutera hur klubben skall vara  
 Klubbens mål, Klubbens vilja  
 Ta kontakt med sisu, De kan hjälpa till ekonomiskt  
 Distriktet har en bra som bollplank ihop med sisu.  

Nisse funderar:  

 Förra året 2010 hade man en ungdomssatsning i Norrland  
 De skulle komma till Gävle  
 Nu vänder vi trenden. Vad hände med det?  

Projektet lades ner pga. konflikter bland de ansvariga. Kom inte överens om hur det 
sköttes.  

  

Ulf ber varje klubb som är här att diskutera:  

VAD KAN NI GÖRA FÖR ATT UTVECKLA ER KLUBB? 5 min skriv ner:   

Många klubbar hade samma förslag så här kommer en sammanställning:  

 Fixa sponsorer  
 Bjuda in fler till klubbmöte  
 Öka klubbkänslan  
 Verksamhetsplan  
 Erbjuda alla åldersgrupper en gemenskap  
 Vara lyhörd  
 Skapa aktiviteter året runt  
 Få en ny boulehall jobbar hårt  
 Fler ungdomar bearbeta ledare att vilja engagerar sig  
 Få med media i verksamheten  
 Utbilda medl. Till bättre spelare  
 Vill lära medl. Att ta ansvar mer för klubben  
 Göra en enkät om den sociala biten och tävlingsbiten i klubben  
 Fler som hjälper till med arbetet  
 Större klubbkänsla  
 Försöka få in ungdomen, bjuda in barn 6 barnbarn  
 Försöka få samarbete med skolan  
 Års planering  
 Vision 2015  
 Träningsorganisation  
 Värdegrund  
 Spontanboulen  



 Utbildning  
 Systematisk träning  
 Laget före Jaget  
 Utbildningar  
 Få medlemmarna att hjälpa till  
 Skaffa fler medlemmar  
 Gå till migrationsverket för att få in invandrare  
 Få fler folk att engagera sig  
 Kort om tävling:  
 Alla arrangörer skall ställa sig frågan:  
 Varför arrangerar vi tävlingar? Ta med dig frågan  
 Se punkter i bouletinget: Ulf Wallman  
 Ex: visa CD med häftiga skott  
 Ungdomar skall värva ungdomar  
 V 65, V55 skall inte värva ungdomar  

  

Förlag från Carina:  

 Varje kommun efterlyser aktiviteter på loven  
 Man kan få bidrag för att man erbjuder aktiviteter  

Kenneth tipsar:  

 Skall man ha aktivitetsgrej på loven skall man ha något annat som lockar 
inte bara boule  

  

Utbildning  

Det kom synpunkter och önskemål  

 Bouleförbundet skall bjuda in till de olika utbildningar som finns  
 Klubbarna skall utse en utbildningsansvarig  
 Pengarna har stor betydelse  
 RF kommer ut med anpassade utbildningar för föreningarna  
 Diskrimineringsplan kommer  

Kontakta gärna Carina(Carina.sjoberg@abf.se 0703- 11 63 09) om Ni har tips och idéer.  

 Avvakta med att beställa materialet från sisu  
 Tidpunkt för utbildningar skall sättas ut så fort som möjligt så att det finns 
spikade dagar i planeringen  
 Om inte föreläsaren kan så får man byta ämne  

 
 



 
Nils-Göran berättar om utbildning:  

 En kille, Patrik Andersson, landslagsspelare & mycket duktig kille  
 Har dragit med många till bra placeringar i SM  
 Under dessa år man spelat boule får man en stencil i handen då och då  
 Vi har satsat på utbildning   
 200 besök  
 100 medlemmar  
 Sammanställt allt i en broschyr  
 Erbjudande till Svealands bouleförbund att köpa broschyrer till varje 
klubb och med en fil. För 50 kr.  
 Svealand tackar ja  
 Skickar detta tillsammans med materialet från sisu  

  

Allmän diskussion om ungdomssatsningar   

 Det sker ju där sisu är inblandad  
 När skolorna är slut kan man satsa mer för att värva medlemmar  

ULF fick ordet:  

 Efterfrågan U23  
 För att inte tappa ungdomar efter 16 år.  
 Vi tappar just nu från ungdom upp till öppen spelare  
 Vi arbetar för att få ungdomar att bli attraherade av detta  

  

Prisutdelning  

  

Stipendium:  

 Eldsjäls stipendie  
 Pengar kommer in på kontot  
 Diplom kommer på årsmötet  

Grattis säger vi till: LOTHAR RIEGLER  

  

  

 

 



Förslag till bouleförbundet kom:  

 Svenska bouleförbundet skall också ta med sig att var ute i tid  
 Det blir ju lättare att planera i Distrikten då  

  

Lite smått och gått från styrelsen:  

 Kolla på SBF online vem som är kontaktperson till era klubbar.  
 Viktigt att det stämmer annars når vi inte ut till klubbarna  
 Postmottagaren skall också kolla i sin mailpost/brevlåda.  
 Tråkigt att missa så mycket.  
 Vid bouleting och årsmöte får det inte ligga några tävlingar  
 Har man klubbutbildningar så kan man meddela detta så fler kan ta del 
av det  
 Tackar för synpunkter som kommit till oss. Det är jättebra när Ni vill 
hjälpa till oss.  

  

En fråga från Lars-Erik   

Skall vi ha Bouleting eller inte?  

Maria tyckte:  

 Fel folk att fråga. Vi som är här är ju intresserade och vill ha det kvar  

Kort diskussion blev om.  

 Hur vi skall göra för att locka fler klubbar.  

Carina undrade om:  

 Skulle det göra skillnad om man gick ut med en fråga i samband med 
inbjudan som klubben får arbeta med.   

Andra tyckte:  

 Vi skall kämpa på  
 Kul när inbjudan kommer  

  

Ulf säger några sista ord:  

Att bli inbjuden är väldigt kul och det är kul att komma ut till distrikten. Jag hoppas 
och tror att vi tillsammans kan ta tag i bollarna. Tack för att jag fick vara med.  



  

Nils-Göran tackar styrelsen för ett mycket bra jobb!  

  

  

Styrelsen avslutar med orden:  

  

TACK FÖR VISAT INTRESSE! HOPPAS VI SES I VÅR! 

 


