
Förbundsmästerskap i Boule 2022 
Ägde rum i Växjö 27-28 augusti 



Årets deltagare var ca:300-400 
personer som skulle spela om 
medaljerna 



• Karin Carlsson  projektledare VBS. 
En kvinna som hade koll på allt, och 
var mig till mycket stor hjälp med 
information. 



• Invigning av SPF Seniorernas förbundsmästerskap i boule ägde 
rum på Växjö Boule Arena som ägs och förvaltas av Växjö 
Boulesällskap VBS.  Välkomsthälsning av Christin  Boström 
ordförande i SPS Seniorerna Växjö. 

• Invigningstal av Sofia Stynsberg, ordförande I tekniska nämden I 
Växjö 

• Trumpetfanfar av Lennart Sallhag VBS. Information om tävlingen 
av tävlingsansvarig Jan-Åke Gustafsson, JåGus. 

 

• Drygt 30 VBS-medlemmar stod för tävlingens genomförande och 
service 



Christina Boström ordf: SPF Seniorerna Växjö 

Sofia Stynsberg ordf: tekniska nämden Växjö 

Trumpetare Lennart Sollhag 



Sofia klipper bandet. Och 
därmed är tävlingen invigd! 

Tävlingsansvarig Jan -Åke 
Gustafsson  informerar om 
tävlingen 



Domare och Funktionärer. Tyvärr fick jag inga namn 



Här har vi Sjukvårdare Anita som var på plats om 
något skulle inträffa. Det fanns även en 
hjärtstartare vilket kändes tryckt! 



Så var spelet igång. 
Det skulle spelas 6 
matcher på två 
dagar och sedan 
finalspelen 
på söndagen innan 
allt var över 



Tro det eller ej men det kom en riktig 
åskskur som varade ca: 5 minuter. 
Sedan var det uppehåll och spelet 
fortsatte till allas glädje 



Här spelar Ronnebys Herrlag, i bakgrunden  ser vi 
Östra Blekinges Herrlag 



• Här spelar Ronnebys Damlag 
och Östra Blekinges  damer. Men 
inte mot varandra 

Öööööö 
Östra Blekinge till höger Cecilia, Inger och Maggan 

Ronneby till vänster Helene, Susanne och Ulla-Britt 





Lunchen inmundigads på Växjö 
Lakers arenarestaurang 



• Om man räknar samman kloten 
på 400 spelare så blir det 800 klot, 
som vart och ett väger ca: 0,70 g st, 
då blir det över ett halvt ton i och 
med att varje spelare spelar med 2 
klot. Tänk sedan att du går ca: 1000 
steg varje match och du spelar 6 
matcher det blir ca: 6000 tusen 
steg minst! Så här snackar vi 
friskvård  

https://www.spfseniorerna.se/globalassets/forbund/aktiviteter/forbundsmasterskap/2022/boule-resultatlista-dam-2022.pdf

