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VM 2027 
 
År 2027 infaller Svenska Bouleförbundet femtioårsjubileum. Det bör naturligtvis 
uppmärksammas och firas – gärna på många sätt och vis. 
 
Sverige har under de gångna 50 åren varit värd för internationella mästerskap fem 
gånger. Senast 2016 då vi stod värdar för det allra första europeiska 
singelmästerskapet, som vi samarrangerade med det danska förbundet. Samma år 
spelades dessutom Europacupens finalmatcher på svensk mark. Innan dess har vi 
arrangerat både ett veteran-EM (2014) och ett herr-EM (2011). På nittiotalet spelades 
två världsmästerskap i Sverige – ett för damer (1998) och ett för juniorer (1991). 
 
När vårt jubileumsår är här kommer det med andra ord att vara nära trettio år sedan 
de svenska bouleentusiasterna senast kunde se ett VM avgöras på hemmaplan. Det 
skulle kunna hävdas att det är hög tid att det sker igen – och det måste vara omöjligt 
att hävda att det finns en lämpligare tidpunkt än just den när SBF firar 
femtioårsjubileum. 
 
De tidigare svenska EM-arrangemangen har varit mycket uppskattade och det talas 
fortfarande varmt om dem. Även om VM-arrangemangen generellt har blivit bättre 
på senare år finns det fortfarande gott om utrymme att på väsentliga områden 
statuera goda exempel för kommande arrangörer att följa. Med tanke på våra goda 
relationer med det danska förbundet, som arrangerade singel- & dubbel-VM i fjol, 
har vi möjligheter att få god inblick i detaljerna bakom deras arrangemang och 
väsentlig hjälp inför vårt eget.  
 
För att säkerställa att vi i alla fall har ekonomiska medel att fullfölja ett VM-
arrangemang och att på övriga sätt fira vårt femtioårsjubileum – utan att behöva 
ställa in annan, ordinarie verksamhet under och inför jubileumsåret – föreslår vi 
förbundsmötet: 
 

• att ge elitkommittén uppdraget att försöka få 2027 års singel- & dubbel-VM till 
Sverige. 

• att för VM-arrangemanget, till och med jubileumsåret 2027, årligen avsätta 
200 000 kronor. 

• att för övrigt jubileumsfirande, till och med jubileumsåret 2027, årligen avsätta 
40 000 kronor. 

 


