
SPF Seniorerna Boule Varberg. 

 

 

SPF Seniorerna Varbergs Bouleverksamhetsberättelse verksamhetsåret 
2021-22. 

 

Boulesektionen/gruppens verksamhet detta dess trettionionde 
verksamhetsår har likt föregående år inte varit något annat år likt. Precis 
som samhället i övrigt har pandemin också drabbat sektionens 
verksamhet.  

Ledning/styrelse 

Under året har gruppen haft en ”ledning/styrelse” bestående av: 

Gösta Bender ordf.  

Bitte Söderbaum kassör  

Marianne Vidhäll Bender sek. 

Stig Karlsson ledamot. 

Styrelsemöten. 

Styrelsen har haft protokollfört möte per telefon. 

Medlemsantal. 

Under verksamhetsåret 2018-19 hade den nedåtgående trenden brutits 
och antalet medlemmar hade höjts något. 2020 hade den rådande 
pandemin drabbat även SPF Seniorernas Bouleverksamhet, men man 
kan dock konstatera att gruppen fortfarande har verksamhet och från att 
ha varit 39 medlemmar år 2018-19 finns i januari 2023 22 medlemmar 
som aktivt deltar i bouleverksamheten på Apelvikshöjd och i 
Boulodromen. Sektionen har dock en förhoppning att det under 
kommande sommarsäsong fler boulespelande SPF:are, nya och gamla, 
ska komma att ansluta till föreningens bouleverksamhet. 

Sektionens ekonomi. 

Ekonomin i sektionen är fortfarande stark och i och med den begränsade 
verksamheten man haft under året har en ytterst liten förändring skett i 
sektionens ekonomi. Se resultat och balansrapport. 



 

 

 

Träning och tävlingsverksamheten. 

Under året 2022 har sektionen haft 170 samlingar, för träning och 
tävling, i Boulodromen och på Apelvikshöjd samt på ett flertal boulebanor 
i närområdet för bortamatcher mot andra föreningar. 

Alliansens vinterserie div. 2 2021-22 vann sektionens lag med 32 poäng 
inspelade före tvåan Verksveteranerna Vit som vunnit 25 poäng. 
Sektionens lag gick då inför säsongen 2022-23 upp i div. 1 där man inför 
Juluppehållet 2022 spelat 9 matcher 3 vunna 3 oavgjorda samt 3 
förlorade. Av 10 deltagande lag ligger SPF på plats 6.  

Alliansens sommarserie 2022 div.2 kom laget på andra plats med 14 
poäng inspelade efter Tvååkers lag Åsen som vann efter att vunnit 19 
poäng. Dessa båda lag kommer att i sommarserien säsongen 2023 att 
spela i div 1. 

Alliansen Varbergs Boulehall. 

Efter att SPF Seniorerna 2020 beslutat att lämna Alliansen är sektionen 
numera hyresgäster i Boulodromen och har träningstider tisdagar och 
fredagar 13.00 – 16.00. 

Möten och fester. 

Inga möten eller fester har hållits under året. 

 

 

Varberg i januari 2023 

 

 

Gösta Bender  Bitte Söderbaum 

 

Stig Karlsson  Marianne Vidhäll Bender 


