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Minnesanteckningar för Bouletinget 2014 
 
Deltagare ifrån Svealands styrelse: 
Patrick Roselin, Lars Andersson, Fredrik Dahlén, Börje Andersson, Håkan 
Bergström och Maria Bergström 

Frånvarande: Sif Huntley pga. sjukdom 
 
Närvarande klubbar: Boda Boule Fighters PK (BBF), Klotskallarna (KLO), 

Boulett (BTT), Uppsala PC (UPS), Trosa BS (TRO), Örsundsbro SK (ÖSK), 

Bollnäs BK (BLK), Sörbyängen BK (SÖR), Örebro BS (ÖRE), Mora-Orsa BS 

(MOR), La Boule Joyeuse (LBJ), NÄS IF (NÄS), FLEN BS (FLE), Oxelösund 

BS (OBS), Fullerö Bouleförening (FLL), Arboga Boulesällskap (ARB),  

BK Esplanad (ESP), Föreningen Falu Boule (FFL) 

 
18 klubbar av 42 är närvarande 
Ordförande Patrick hälsar alla hjärtligt välkomna till årets Bouleting. 
Detta är ett forum för att vi skall diskutera boulens framtid och centrala 
frågor som vi kan gå vidare med till SBF. Det är här som vi kan utveckla 
Svealands bouleförbund genom diskussioner och utbyte av tankar och 
idéer. 
  
Patrick Roselin och övriga styrelsen gör en kort presentation av sig 
själva 

 

Tävlingsåret 2014/ 2015 
 

Generations DM: 
Gick av stapeln i Örebro med Sörby ängen som arrangör. Mycket 
lyckat arrangemang. En vuxen och en junior, 17 lag i dubbeln och 
12 lag i trippeln. En tanke är att man på årsmötet beslutar att spela 
enligt projektet ”ungdom utan gränser” på DM för att locka fler 
ungdomar till sporten 
 
Inga Stenbrink saknar att ungdomar mellan 16-25 inte får spela.  

Tärna 2014-11-15 
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Kenneth Melin tycker att om man vill förändra någonting, oavsett 
vad det är så måste man skriva motioner.  
Pontus Tengström tycker idén Generations DM är kanon, men 
tycker att det är fel och kalla det DM när personer inte får spela.  
Lars Nilson menar att syftet är att få fler ungdomar att spela Boule. 
Ålderspektrum kan vi diskutera hur många gånger som helst. Man 
får inte spela V55, junior, V65 osv. Syftet är inte att vinna utan att 
tycka det är kul. 
Fredrik Dahlén påtalar att vi i styrelsen hör vad Ni säger och vi 
kommer att ta till oss detta.  
 

Svea Champion: 
Fredrik Dahlén påpekar att det var för många V65 tävlingar under 
året 2014 som ingår i Svea Champ. Det kommer att bli en ändring 
inför nästa år.  
 

Svea Indoor: 
Anmälningstiden går ut idag och i veckan kommer spelplats komma 
ut. 
. 

SM 2015 
SM 2015 kommer att gå i Uppsala med ÖSK som huvudarrangör. 
Kenneth Melin berättar att han håller på med hotellbokningar inför 
detta. Camping och stugor finns kvar. ÖSK kommer ha en egen 
camping på Ekeby vallen. 
Det kommer att bli spel i Botaniska och Engelska parken. Den stora 
parkeringen som det var spel på förra gången SM arrangerades i 
Uppsala finns inte längre. Spel kommer även att ske nedanför 
kyrkogården. Parkering kommer att kosta 20: -. Spelresultat 
kommer att kunna lämnas på fler ställen. 
Programmet väntar vi på ifrån förbundet. Mer information och priser 
för boende finns på ÖSK:s hemsida. 
 

Sanktionsansökningar för 2015: 
Följande klubbar får följande arrangemang: 
 
Svea Indoor 2014/2015 omg 2 Öppen klass 8/2 2015 
Sökande klubbar:  
LBJ och FLE 
Arrangemanget går till:  

LBJ och FLE 
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Svea Indoor 2014/2015 omg 2 V65 7/2-2015 
Sökande klubbar:  
LBJ, KLO, FLE och MOR 
Arrangemanget går till:  

LBJ, KLO, FLE och MOR 
 

LAG DM V55 och V65, 21-22/3-2015 
Sökande klubbar 
LBJ, UPS, RÖK 
Arrangemanget går till: 

RÖK 
 

Svea Indoor final 2014/2015 öppen Klass 11/4-2015 
Sökande klubbar 
LBJ,  
Arrangemanget går till: 

LBJ 
 

Svea Indoor final 2014/2015 V65 11/4-2015 
Sökande klubbar 
LBJ,  
Arrangemanget går till: 

LBJ 
 

MIX DM 30-31/5-2015  
Sökande klubbar:  
KLO, LBJ, UPS, NÄS, MOR 
Arrangemanget går till: 

UPS 
 

STORA DM 15-17/5-2015 
Sökande klubbar:  
MOR 
Arrangemanget går till: 

MOR 

 

Seriespelet omg.1 13-14/6-2015 
Sökande klubbar 
NÄS, FLE, MOR 
Arrangemanget går till: 

NÄS 
 

Seriespelet omg. 2 15-16/8-2015 
Sökande klubbar 
NÄS, FLE, MOR 
Arrangemanget går till: 

FLE 
 

LAG DM ÖPPEN OCH DAM 10-11/10-2015 
Sökande klubbar:  
EBP, UPS, RÖK 
Arrangemanget går till: 

EBP 
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Svea Indoor 2015/2016 omg 1 Öppen klass 29/11- 2015 
Sökande klubbar:  
LBJ och FLE 
Arrangemanget går till:  

LBJ och FLE 
 

Svea Indoor 2015/2016 omg 1 V65 28/11-2015 
Sökande klubbar:  
LBJ, KLO, FLE, MOR 
Arrangemanget går till:  

LBJ, KLO, FLE och MOR 

 
Styrelsen saknar Arrangör för Generations DM men Lars Nilsson säger att 
han har skickat en sanktionsansökan till Maria Bergström men den har inte 
kommit fram så då är detta löst. 

 

Generations DM 29-30/8-2015 
Sökande klubbar:  
SÖR 
Arrangemanget går till:  

SÖR 

 

Tävlingsbestämmelser 
De nya TB har gått ut till klubbarna. Det kommer att gå ut igen med 
tillägg Svea Indoor och priser. Styrelsen vill ha synpunkter på 
dessa innan 31 januari.  
 
FD går igenom vad som har förändrats: 
 

Skyttet har förändrats från två gånger till en gång. 
Pontus har ett förslag på att Skyttet kan delas upp i två delar. 
Skytte DM och Skytte SM och varje del skall kosta 100: -.  På så 
sätt kan det förkortas i tid och bli mindre komplicerat för 
arrangören. För det finns många som gärna vill skjuta i DM men 
inte kvala in till SM 
 
Anmälningstiderna är ändrade.  
Som det ser ut nu går anmälningstiden ut 2 veckor innan den första 
speldagen på ett arrangemang. Detta känns inte längre aktuellet.  
Lottningen tar ingen tid att göra så tiden mellan sista 
anmälningsdagen och speldagen har kortats ner. 
Seedningen är ändrad: 
Övriga lag seedas efter Svenska bouleförbundet.  
Synpunkter kommer in: 
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Pontus har synpunkter på serveringens öppettider. Om man är i 
spel kan inte kafeterian stänga. Utbudet kan minska men den skall 
hållas öppen så länge det pågår spel. Under arrangerandes 
förenings ansvar 
Lars Nilsson vill att man i TB skall göra ett tillägg på vem det är 
som bestämmer tävlingsformen. 
Både Kenneth och Lars tycker att det skall finnas något krav 
gällande sjukvården. T.ex. information om närmsta sjukhus och att 
det skall finnas en sjukvårdsväska med lämpligt innehåll.  
 
De nya tävlingsbestämmelserna som skickas ut kommer det också 
att tilläggas de synpunkterna som framkommit. 
 

Priser 
Maria Bergström beklagar att priser under tävlingsåret har varit 
under all kritik då placketter för de olika DM inte har funnits på 
plats. Detta beror på att Sporrong där de beställs ifrån har skickat 
fel placketter och att de har haft slut i sitt lager. 
Maria ber också om ursäkt för att det inte delades ut några pokaler 
under Lag DM för öppen och Dam. Det är ju så att inför varje 
tävling där det delas ut pokaler får Maria se till att köra dit dem och 
under Lag DM i år så var hon i Varberg på ordförande konferens 
och hann inte kontakta annan klubb innan för att få hjälp.  
 
Det är även svårt när det i nuläget står i TB att vissa priser skall 
delas ut under årsmöte och Bouleting. När en klubb som skall ha 
pris men inte är närvarande så hamnar priserna i garaget hos 
Maria. 
Det kommer att inför nästa år bli ändring på detta. Pokaler och 
priser kommer att skickas direkt till arrangerande klubb och färre 
priser kommer att delas ut på Bouleting och årsmöte.  
Allt detta kommer att stå i de nya TB. 
 

Utbildningar: 
Börje Andersson berättar att det kommer att bli instruktörs steg 1 
och 2utbildnnig under 2015. 
Kenneth undrar när steg 3 kommer. Styrelsen skall se över detta 
och återkomma. 
 
Stefan Berndtsson berättar om sitt ansvarsområde som 
Domaransvarig i distriktet: 
Regelkurser har efterfrågats och då har han under hösten lagt 
kurser lokalt utifrån önskemål från klubbarna. Det har gjorts försök i 
Rättvik, Flen och Gävle. I Rättvik kom det 8 deltagare. De andra 
har han fått ställa in pga. för lite intresse.  
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En domare har tackat för sig. Nyrekrytering av domare behövs. 
Det kommer att vara en domarkonferens nästa söndag 23:e nov.  
Han ställer även en fråga till alla som är närvarande om hur vi vill 
ha det med regelkurser. Han tycker själv att de är bra för att ge 
inspiration till att bli domare. 
 
Det finns ett stort intresse för utbildning i SBF-online och Boule 
APP. I våras hade distriktet en sådan kurs men förmodligen 
kommer det att komma igen. 
 
Under hösten kommer det ut information om kurser under året 
2015. 
 

Ungdomar 
Vi gjorde stora framgångar i Prins Bertils cup i år. Där hade vi 
ungdomar från SÖR som vann och vi kommer att uppvakta dessa 
på årsmötet 2015. 

 
Håkan berättar om Vi i 6:an projektet.  
Skolidrottsförbundet är inblandad och förmodligen kommer det 
sätta fart ii vår när snön har försvunnit och vi börjar med ett försök i 
Dalarnas län. 
 
Det kommer många åsikter, tankar och idéer om hur vi skall gör vi 
för att utveckla ungdomssidan? Det har i år arrangerats 10 tävlingar 
med noll anmälda. 
Kenneth vill ha tävlingar i handikappsystem. 
Inga Stenbrink tror att det är väldigt viktigt med Boule i skolan. En 
tanke är att bjuda in idrotts- lärare ifrån skolan som lär sig spela 
boule och införa det på lektionerna. 
Tord Jakobsson berättar att Fredrik tvingade oss att ha 
juniortävlingar. Ett problem är att boule har för låg status vilket gör 
att vi inte får ungdomar till sporten. 
 
Börje Andersson berättar att han har jobbat med skolor. Leksands 
Bouleklubb har uppvaktat skolan och haft ungdomar under fyra 
dagar ca 300 ungdomar. Ingen är kvar pga. att vi inte har uppvaktat 
skolan mer efter dessa dagar. 
 
Pontus jobbar i skolans värld, där det finns en läroplan och det 
finns ingen tid för boule eller Hockey en gång i veckan. 
Pontus tycker också att Håkans projekt är intressant.   
 
Inga vill att ungdomar skall prova på olika idrotter för att se om man 
fastnar för något och därför tror hon att det måste in på lektionstid. 



Svealands Bouleförbund 

 

7 

Hon menar att det finns många elever som inte är duktiga i någon 
idrott men som säkert skulle uppskatta detta jättemycket. Tror att 
det kulle fungera om man får med idrottslärare.  
En medlem ifrån Fullerö berättar att genom SISU har fått ungdomar 
att utöva boule. 
 
Nils Stenbeck tror att frågan ligger på ett ännu högre plan dvs. få 
högre status på boulen inför ungdomarna. Massmedia kan ge 
Boulen högre status.  
Lars Nilsson tycker vi skall fortsätta med inbjudan till 
juniortävlingar. Han berättar att Bouletour för ungdomar finansieras 
av idrottslyfts pengar. Han håller med om att statusen måste höjas.  
Kenneth kastar ut en fråga: Var, när, hur läser vi om vem som 
vunnit SM, VM osv i Boule?  
Det finns många möjligheter som inte har nyttjas. Idrottslyftet är en 
sak.  Vi måste vara ute i god tid. 
Olle från UPS menar att det är så få personer som orkar och vill 
lägga ner tid på att få in ungdomar. Många vill ju spela själva.  
 
Det går en allmän diskussion om att om vi får in Boulen mer i 
massmedia så kommer statusen att höjas automatiskt. 
Det är kul att vi har Boulen med i SM veckan. Skytte är en cool grej 
till Boulen. När vi är ute på skolor så kanske det är fel folk på fler 
plats. Vi behöver bättre stöttning ifrån ungdomar. Vi ska åka ut med 
12-åringar som instruerar boule. Svårt att få in unga om man inte 
har unga. Luleå Bouleklubb har lyckats fått ihop en skatearena med 
en boulebana. Där händer det att ungdomar som skatar kommer in 
och kastar några klot. 
 
Klubben måste vilja ta hand om barnen.- Du kan spela från 6år och 
framåt. Det finns inget bäst före datum.  
Kenneth tycker det är viktigt att utbilda instruktörer och om de får 
betalt för det som de gör så lär det gå lättare. Kenneth tycker också 
att vi skall använda Lars som sitter med i SBF så han kan förankra 
det som sägs. 
 
Nils berättar att i den här församlingen för många år sedan så 
beslutades det att en DVD film skulle göras. Kan vi ta med detta till 
Lars. 
Lars besvara detta med att tala om att i SBF så sitter det  8 st. 
ideellt arbetande människor. Han tycker att vi skall vända på det att 
i stället för att gå upp med saker till förbundet så skall det ner på 
marknivå dvs. distrikt och klubbar.  DVD tycker han är en mycket 
bra idé 
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Ronny tycker att varje förening ska ha en ungdomsansvarig. Han 
menar på att en film finns redan, på You tub.  
Kenneth Skickar ut en förfrågan på hur många som budgeterar för 
ungdomar och ett fåtal räcker upp handen. Många flyktingar har 
kommit in så där kan vi hitta fler ungdomar.  
Patrick avslutar denna punkt med att styrelsen skall ta till sig allt 
som sagts och jobba med det. 
 

Ekonomi 
Lars Andersson går igenom ekonomin. 
Till nästa år kommer vi få en ny klubb i distriktet: 
Spridda klot Hudiksvall. Nya klubbar för i är Boda Boule Fighters 
(BBF) och Arboga Boulesällskap (ARB). 
Lars vädjar till klubbarna att betala in avgifter i rätt tid.  
Ta tex Generations DM, där var det bara två lag som hade betalt 
avgiften i tid 
 
Nils Stenbeck har funderingar på när budgeten för 2015 läggs: 
Stipendieposten som fans tidigare i budgeten har lagts ner men vi 
kanske skall ta upp den posten igen. 
Kenneth: vill att den posten skall läggas på 10:000. Han berättar 
också att man kan gå in på hemsidan på SBF och nominera 
medlemmar till utmärkelser. 
 

Hemsidan 
Bertil vill ha information till hemsidan. Man kan gärna maila honom 
direkt och behöver inte gå via Maria. Bertil är öppen för förslag det 
har tidigare funnits idéer om sponsringsplatser och videor. 
 
Tord berättar att han har skickat information till Bertil och det går 
jättesnabbt så finns den ute på hemsidan. 
 
Olle från UPS tycker vi skall använda ”fejan” Face Book och Twitter 
som ungdomar tittar på. På Face Book har vi redan en sida. 
 

Information från Svenska Bouleförbundet 
Tanken var att maria skulle ge en rapport om ordförande 
konferensen men då hon tappat rösten så har hon bett Lars Nilsson 
att berätta om detta. 
 
VM som skulle gått på Tahiti blev inställd pga. oro för Ebolaviruset. 
Det går diskussioner om man skall spela det hösten 2015 men 
inget är klart. Breddkommittén vill nu engagera alla distrikt. Så det 
har skickats ut en enkät till alla distrikt som i sin tur skall ha skickat 
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ut den till klubbarna. Där skall klubbarna rangordna på en befintlig 
lista vad de anser är viktigast för breddkommittén att jobba med för 
ett ännu bättre Boule Sverige. Enkäterna skall sedan skickas till 
Maria som i sin tur kommer göra en sammanställning av dem och 
skicka tillbaka till breddkomitten.  
Det finns ett nytt tänk gällande SM. Hur man kan få in det mer 
centralt i de städer där det skall arrangeras. Pontus Thuresson som 
sitter som tävlingsansvarig i förbundet har varit runt i Halmstad för 
att titta på hur det skulle kunna vara möjligt att arrangera ett SM 
där. Han hittade många parkvägar och grusplaner. Det är svårt att 
få allt spel samlat men om man sprider ut det och kanske har fler 
sekretariat eller att man rapporterar in resultat via mobi l så kan fler 
städer arrangera. Det är tyvärr få klubbar som söker om att få 
arrangera. Detta kanske kan få fler att söka då möjligheterna blir 
större. 
  
Valberedningen 
Therese Roselin som sitter i valberedningen för Svealands 
bouleförbund berättar att ett dokument kommer att komma ut till 
föreningarna om vilka poster som skall tillsättas i styrelsen. 
Valberedningen vill ha in nomineringar innan den 31 januari 2015. 
Valberedningens förslag kommer sen att skickas ut tillsammans 
med årshandlingarna ca tre veckor innan årsmötet. 
 

Övrigt 
Patrick berättar varför han kommer avgå som ordförande. Han har 
bytt jobb vilket innebär många resor i arbetet och han kommer inte 
hinna med. Det är inte av ointresse utan av tidsbrist. I år har 
styrelsen haft allt för många telefonmöten. Det är ekonomiskt bre 
men kvalitén på mötena blir inte det samma. 
 
Fredrik berättar att i Svealand så har vi 1007 licensierade spelare i 
så svårt kan det inte vara att få fler till styrelsen.  
 
Årsmötet kommer att äga rum den 14:e mars På tärna 
folkhögskola. 
 
Prisutdelning 
Maria och Fredrik delar ut priser. 
 

 
Patrick och övriga styrelsen tackar för ett 

mycket bra bouleting! 


