Eskilstuna Boule Pétanque Sällskapet
Kort historik;
EBP bildades 1/8 1997. Fokus var att skapa en ungdomssektion för återväxten och
för att sprida boulesporten till ungdomar i ålder 7-20 år.
Föreningen skulle driva boulesporten på flera nivåer. En ÖPPEN klass för att alla
åldrar kan tävla inom den klassen och därmed utgöra en unik sport med bredd och
broar mellan åldrarna, ”7- 90 år”
En UNGDOMS sektion med träning, lek och tävling 7-20 år
En VETERAN sektion för de som kommit till ålder för de olika veteranklasserna
EBP föreslog ett samgående med Boule Club Bordeaux under 2009 och så
beslutades det också under ett nytt gemensamt namn; ESKILSTUNA BOULE.
Samarbetet och sammanslagningen upphörde efter stora meningsskiljaktigheter om
hur den nya föreningen skulle drivas och utvecklas. EBP återuppstod som egen
förening redan 29/9 2010 och kunde på så sätt behålla organisationsnummer mm.
Grundarna 1/8 1997;
Initiativtagare och grundare: Eric Ericsson, Anna-Lena Ericsson, Ingemar Sandström,
Arto Heinonen, Iiris Heinonen, Nils-Erik Larsson, Rune Albertsson, Hjördis Albertsson
Runt dessa fanns ett tiotal medlemmar som anslöt sig direkt och bildade kärnan för
föreningens fortsatta utveckling.
Inomhushall/-ar;
Boule Club Bordeaux var den första bouleföreningen i Eskilstuna och där växte
bouleintresset fram och snart var det var viktigt att hitta en lokal för inomhusspel.
Eric Ericsson fick god kontakt med SKANSKA som köpt upp gamla fabrikslokaler för
en planerad högskola och i gamla Fil Öbergs lokaler fick föreningen möjlighet att
bygga den andra inomhushallen i Eskilstunas boule-historia.
Hallen invigdes xxx av kommunalråd, förbundets representanter och
landslagsspelare. Här växte boulespelet och de första företagsboule kvällarna
avlöpte här med bla skridskoprofilen från Eskilstuna, Tomas Gustafsson, som
företags värd för TBV.

MunktellArenan
Under slutet av 1990 var det dags att leta rätt på en ny lokal för Boule Club
Bordeaux. Än en gång var det Ericssons kontakter med kommunen och företag som
ledde fram till A verkstaden i Munktellområdet. Ett Idrottens Hus med bl a boulebanor
växte fram.

MunktellArenan invigdes 1/12 1995 som en av Sveriges första multisport arenor.
projektkoordinator för arenans olika utrustningsbehov och inredningar blev Eric
Ericsson. Ett stort antal företag avtalades som samarbetspartners till den kommunala
arenan. Boulebanor i bästa läge var en ”prioriterad” strategi.
Här har alla bouleintresserade kunnat spela boule under inomhussäsongen.
Fr om 1997 har EBP varit hyresgäst måndagar, onsdagar och från början även
lördagar.
Utomhusarenor;
Boule Club Bordeaux initierade och byggde boulebanor i Klosters BoulePark i
centrala Eskilstuna. Banorna invigdes …
1999 så var EBP enda förening i eskilstuna som arrangerade utomhustävlingar och
har sedan des fram till 2014 skött om och byggt om banorna i Klosters BoulePark.
2013 beslutades att skapa en ny boulearena i Torshälla och så blev det med
invigning i maj månad 2014 med finalspelet förlandslagsuttagningen för V55.
En stor investering gjordes med bl a en arbetsbod som renoverades för att bli kansli
och kiosk vid träningar och tävlingar. Staket och sarger samt en veranda byggdes till
arenan.
Hyresavtalet för marken sades upp av fastighetsägaren, i februari 2015, och ny
flyttning till Skogsvallen i Hällbybrunn genomfördes under maj-juli 2015.
Ett långsiktigt samarbete med Hällbybrunns IF avtalas…och nu blir det ingen mer flytt
eller byggnation av ny boule arena i Eskilstuna, inte av eller via EBP!
KM historik (klubbmästare i singel);
1997 Eric Ericsson, 1998 Eric Ericsson, 1999 Eric Ericsson 2000 Nils-Erik Larsson
2001 Eric Ericsson, 2002 Eric Ericsson, 2003 Eric Ericsson, 2004 Eric Sjöberg,
2005 Eric Ericsson, 2006 Eric Ericsson, 2007 Kristian Heinonen, 2008 Eric Ericsson
2009 Anna-Lena Ericsson, 2010 Eric Ericsson, 2011 Eric Ericsson
2012 Eric Ericsson 2013 Iiris Heinonen, 2014 Eric Ericsson…
Tävlingsarrangören;
EBP har varit en stabil tävlingsarrangör genom åren. Föreningen har arrangerat 3-6
tävlingar/år varav hälften utomhus och hälften inomhus i MunktellArenan
EBP har också sökt och fått uppdraget att arrangera distrikts- och
förbundsarrangemang genom åren.
SM arrangören/sekretariatsuppdrag;
EBP beslöt att söka Boule SM för 2 år, 2006 och 2007, och fick därför ara
medarrangör gällande tävlingssekretariat under Boule SM i Göteborg 2005.
Boule SM i Eskilstuna (på VOLVO CEs testområde i Folkesta väster om Eskilstuna)
genomfördes två unika Boule SM. Unika p g a av den nya tekniksatsningen via
RESULTIT (lottningsprogram, spelprogram, kommunikationsprogram, webb TV
sändningar mm) och att skapa ett SM område med unikt bra centercourt och läktaren
till denna. 340 boulebanor byggdes upp på området för att tas bort och byggas upp
ånyo 2007. ” 2006 och 2007 års Boule SM – tog sportens tävlingsadministration och
därmed sporten i sig till en helt ny och bättre nivå. 2015 används utvecklade
versioner av dessa program men ännu har ingen arrangör haft samma helhetslösning
som 2007. Skälet är kostnaderna…

Seriespel;
EBPs största framgång i seriespel, var ungdomarnas serieseger i div 1 samt deras
seger i Junior ELIT serien säsongen 2008. Laget bestod av följande spelare;
Dag Andersson, Mattias Larsson, Robin Sjöberg, Anna-Maria Ericsson, Lina
Andersson och Moa Hjalmarsson
EBP har missat målsättningen att nå div 3 med sitt lag i Öppen klass under de
senaste 4 åren…tvåa och trea har resultaten blivit. Målet är klart för 2016. Vi skall
vinna serien och spela div 3 Svealand 2017!
EBP har också deltagit med ett och två lag i inomhusserien SVEA Indoor sedan 2011
där vi kvalificerat oss till slutspel alla år. Ingen total vinst…ännu!
SM framgångar;
EBP har haft SM placeringar via följande resultat:
2000 ?
2000 ?
2000 ?
2000 ?
2000 ?
2013 Falun Brons i DamTrippel,
Anne-Maith Persson, Iiris Heinonen och Anna-Lena Ericsson
Landslagsmeriter;
Två ungdomar har genom åren representerat landslag i juniorklass, Sandra EricssonMedin EBP och Patrik Norén som medlem i Boule Club Bordeaux, numera vår
tränare (2014/2015) och klotförsäljare i EBP via sitt företag Bouleservice.
Distrikts-(DS) och Förbundsuppdrag(FS);
EBP har representerats via uppdrag i distrikts- och förbundsstyrelser
Eric Ericsson FS/DS, Arto Heinonen DS och Anna-Lena Ericsson DS
Samverkan med skolor/fritidsgårdar/föreningar;
EBP har varje år samverkat med skolor och fritidsgårdar för att sprida boulespelet till
barn och ungdomar. Resultatet har varit dåligt och inför hösten 2015 görs en ny
satsning genom flytten av vår utomhusarena till Skogsvallens IP i Hällbybrunn.
Målet är att kunna hitta minst 6 ungdomar innan årsskiftet 2015/2016 och därefter
öka på rekryteringen till minst det dubbla. 12 ungdomar utgör möjligheter till seriespel
och SM deltagande i dubbel och trippellag samt deltagande i ungdomsläger och
cupspel mm…
Företagsboule;
Utomhus på Skogsvallens Boule Arena i Hällbybrunn – alla dagar 18-21
Aktivitetsmeny för 8-50 deltagare
Inomhus på MunktellArenan – Onsdagar 18-21 8-50 personer. Önskemål om annan
separat bokad tid innebär en tilläggskostnad för hyran.
För överenskommelse och innehåll, kontakta Eric Ericsson
Sponsorer;
Företag som har sponsrat EBP genom åren är;
Kreativ i Europa AB, Siemens, SKANSKA, ICA Maxi, Hemköp Gallerian, Bygg Max,
Foria, Cramo ,Volvo CE och Bouleservice.

Målsättningar;
Medlemsutveckling 2015-2017
Idag är vi 20 medlemmar och vi siktar på att rekrytera 10 nya under 2015 med fokus
på 6-7 ungdomar samt övriga i ålder under 60
Seriespel 2016
EBP satsar på att vinna DIV 4 Svealand säsongen2016
Egna tävlingar 2016
4 egna tävlingar 2 inomhus och 2 utomhus

Tävlingsarrangemang 2016-2021
Vi skall söka seriespelssammandrag våren 2016,2017 och 2018 samt samverka för
Boule SM på tre orter 2017-2021
Ungdomsläger 2017-2019
EBP vill genomföra ett årligt nationellt ungdomsläger i Eskilstuna
Företagsboule 2015-2020
EBP skall marknadsföra och informera företag om boulespel/aktiviteter på
Skogsvallens Boule Arena för perioden maj-sep samt inomhus i MuntellArenan oktapr och då med fokus på onsdagar. Annan dag/tid kan bokas med tillägg för hyran.
8-50 personer med prisnivåer efter önskad meny (förändras årligen)
Samverkan med Hällbybrunns IF 2016-2020
EBP skall inleda ett målbaserat samarbete med HBIF
Föreningen skall också samverka med flera föreningar för medlemsvård och
medlemsutveckling, ett s k win-win program.
Finansiering/ekonomi
EBP planerar en ökad finansiell plattform med att genomföra distriktsserier och skapa
fler företagsboule evenemang. EBP kommer också att söka bidrag och
utvecklingsstöd i sina åtagande gällande föreningssamverkan och
uppbyggandet/underhåll av boulearenan.
På ett treårsperspektiv är målet att halvera medlemsavgiften från dagens 1500:- till
samt behålla en maxavgift på 100:/år- för ungdomar.
Föreningen strävar efter att alla medlemmar har licens/försäkring som betalas
separat till SBF. Idag är den 250:-/senior och 100:- för ungdomar.

