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Inledning 

Våren 2017 innebar något av en nystart för Svenska Biljardförbundet (SBF) då i princip hela 
styrelsen byttes ut. De nytillträdda fick minst sagt en flygande start, då de första månaderna dels 
förde med sig den första granskningen av små specialidrottsförbund från RF på flera år (kanske 
någonsin), dels blev de ålagda att omedelbart ta fram en handlingsplan för Idrottslyftet 2017-19. 
Dessa två stora projekt tillsammans med att sätta sig in i styrelsearbetet och sköta den löpande 
verksamheten var en tuff uppgift, men i efterhand kan vi också se att det var en nyttig start då 
den hjälpte oss att fokusera på ett par viktiga områden redan från början: 
Ungdomsverksamheten och att stabilisera föreningarna. 

I den första RF-granskningen var det 14 föreningar som inte blev godkända, och vi hamnade 
därmed under gränsen på 25 medlemsföreningar som är ett krav för att vara medlemmar i RF. 
Konsekvensen av detta var av RF minskade våra anslag med ca 300 000 kr för 2018. Under 
2017-18 har styrelsen därför prioriterat att stötta föreningarna i deras utvecklingsarbete och 
hjälpa dem att få bättre ordning på sin verksamhet. Det resulterade i att 25 föreningar blev 
godkända i RF:s uppföljningsgranskning 2018, och vi återfick våra anslag för 2019. Ett mycket 
glädjande resultat och vi är väldigt glada att se att styrelsens och föreningarnas ansträngningar 
gjorde stor skillnad. Tyvärr var det 5 föreningar som inte deltog i granskningen varken 2017 
eller 2018, av olika anledningar, och RF beslutade därför att ålägga SBF att utesluta dessa 
föreningar. De flesta av dem kommer dock att startas upp igen i helt eller delvis ny regi, och de 
kommer få en mycket bättre stöttning av förbundet i sin verksamhet än vad som tidigare varit 
fallet. 

När det gäller den löpande verksamheten har fokus varit på att underhålla och förvalta snarare 
än att utveckla, även om några förändringar givetvis har gjorts. På poolsidan har Team Sweden 
fått en nystart, och diskussioner förs med snooker och carambole om att använda sig av samma 
metoder och program inom deras landslagssatsningar. Nybörjartävlingen SPT125 har återinförts 
med god framgång. Carambolen fortsätter växa, inte minst bland poolspelarna, och Carambole-
kommitten har genomfört ett antal ändringar som gjort det lättare och mer attraktivt att tävla. I 
snookern har vi fått en nordisk mästare i Belan Sharif, som också deltog i prestigefyllda Q-
School tidigare i år. 

Förbundsstyrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som lägger ner tid och engagemang för att få 
biljardsporten att utvecklas och växa, vare sig det är förtroendevalda eller resurser ute i 
föreningarna. Ni gör ett otroligt viktigt jobb och era insatser gör stor skillnad för hela vår 
verksamhet. Det handlar om en god cirkel, ett kretslopp där föreningarna är grunden för 
sporten och förbundet, och förbundet ser till att föreningarna och sporten får bästa möjliga 
förutsättningar genom att fatta genomtänkta beslut och ha en bra dialog med RF, som i 
dagsläget är vår absolut största sponsor. 

RF och idrottsrörelsen diskuterar just nu förslag som, om de genomförs, kommer att förändra 
stora delar av idrottens organisation. Biljardförbundet ser att dessa förändringar till största 
delen kommer att påverka vår sport och våra förutsättningar i en negativ riktning. Det är därför 
av största vikt att vi fortsätter medverka i dialogen med RF och andra idrottsförbund, för att i 
största möjliga mån kunna påverka besluten och göra vår röst hörd. Utan närvaro och 
engagemang från oss kommer andra bestämma hur vår ekonomi och verksamhet ska se ut i 
framtiden, och det finns ingen ursäkt för att inte vara delaktig i detta. 
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Styrelsen under perioden mars 2017 – december 2018: 

Ordförande:  Eva Viding Bussell 

Vice ordförande: Martin Söderberg (frånvarande apr-aug 2018, ersattes av Niklas 
Wirtanen) 

Kassör:  Dmitriy Belevich 

Ledamot:  Gustaf Ålander (tom feb 2018), därefter ersatt av Marcus Sjöberg 

Ledamot:  Dzenan Sahovic 

Ledamot:  Bo Svensson 

Ledamot:  Linus Thor 

Suppleant:  Bo Bäckman 

Suppleant: Marcus Sjöberg (tom feb 2018, ersatte därefter Gustaf Ålander som 
ordinarie ledamot) 

Suppleant: Niklas Wirtanen (tom apr 2018, ersatte därefter Martin Söderberg som 
ordinarie ledamot tom aug 2018) 

 

Internrevisor: Monika Margeta 

Suppleant: Charlotte Breitcreuz 

 

Externrevisorer: Moore & Stephens, Göteborg 
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Snooker 2016-2018 
 

Nationell verksamhet 2016-2018 

Snookerkommittén (SK) som är snookerns nationella beslutande organ har haft följande 
sammansättning de senaste två säsongerna: Martin Söderberg (sammankallande), Niklas 
Wirtanen (sammankallande, 2018), Dmitriy Belevich, Johnny Eriksson, Jonas Fahlander, Johan 
Hansson, Kim Hartman och Andy Nettleton.  

Innan säsong 2016-17 togs beslut av SK att minska antalet rankingtävlingar till fyra för att öka 
incitamenten för spelare att delta i rankingtävlingar, då det säsongen innan varit ett vikande 
deltagarantal. Resultatet av detta blev dock fortsatt lågt deltagande i rankingtävlingarna och 
förhoppningarna att flera skulle delta uteblev. Detta resulterade i att SK behövde tänka om hur 
tävlingarna skall spelas. Inför 2017/18 år säsong ändrades formatet till att en tävling spelas 
under en dag istället för två dagar då det varit eftertraktat av spelarna. Sedan ändades 
dubbelcup till ett nytt format som kallas ”Plate”, enkelcup med en tröstturnering för de som 
förlorat sin första match. Allt detta för att snabba upp tävlingen och spelarna har en chans att 
tävla mot andra på samma nivå - ett problem de senaste åren har varit att det är för få tävlande 
och nivåskillnaden på de som spelar är stor. Sedan har prispotten på tävlingarna höjts genom att 
SK ger ett tävlingsbidrag till föreningar som arrangerar tävlingarna vilket ska subventionera 
hallavgiften.  

Juniorträning har bedrivits av SSBK de senaste säsongerna av Andy Nettleton, Jonas Fahlander 
och George To, där även träning för äldre nybörjare också startat.  

Resultatmässigt var Mats Eriksson den dominanta faktorn under 2016/17 då många juniorer 
inte tävlade under denna säsong. Under 2017/18 var Belan Sharif den överlägsna spelaren. Tack 
vare Q-school i maj kunde Belan inte delta i öppna SM och vi fick en relativt överraskande 
svensk mästare i Henrik Svedstedt.  

Segrare i nationella tävlingar 2016/17 

Öppna-SM  Mats Eriksson 
U21-SM  Belan Sharif 
Senior-SM  Mats Eriksson 
Dam-SM  Helena Benjamin 
Ranking 1  Benjamin McCabe 
Ranking 2  Mats Eriksson 
Ranking 3  Andrej Nasibov 
Ranking 4  Mats Eriksson 

Segrare i nationella tävlingar 2017/18 

Öppna-SM  Henrik Svedstedt 
U21-SM  Andrej Nasibov 
Senior-SM  Mats Eriksson 
Dam-SM  Helena Benjamin 
Ranking 1  Arpat Pulat 
Ranking 2  Belan Sharif 
Ranking 3  Belan Sharif 
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Ranking 4  Arpat Pulat 
Ranking 5  Jim Johansson 
Ranking 6  Belan Sharif 

Team Sweden Snooker internationell verksamhet 2016-17 
U21 VM i Belgien 20-27 aug. 
Deltagare: Belan Sharif, Benjamin McCabe och Arpat Pulat 
Ledare: Kim Hartman 

Öppna VM i Doha 19-28 nov. 
Deltagare: Belan Sharif och Simon Lindblom 
Ledare och delegat: Kim Hartman 

International U17 på Malta 4-11 jan. 
Deltagare: Andrej Nasibov 
Ledare: Erik Nasibov 

NM i Reykjavik, Island 20-25 jan. 
Deltagare: Belan Sharif och Benjamin McCabe 
Ledare: Jonas Fahlander 

U18 EM på Cypern 4-8 mars 
Deltagare: Max Nettleton 
Ledare: Andy Nettleton 

U21 EM på Cypern, 8-13 mars 
Deltagare: Belan Sharif och Benjamin McCabe 
Ledare: Kim Hartman 

EM 6-reds, öppna EM och lag-EM i Albanien 31 maj – 11 juni 
Inga svenska deltagare pga. budget brist. 

Sammanfattning: 

Kontinuitet och kvalitet i tävlande och tränande är grundläggande för utvecklingen av unga 
spelare, för vår del sker detta i ett hackigt mönster. 

Säsongen 2015-16 gick mot en fin avslutning, Benjamin McCabe var färsk nordisk mästare och 
planeringen låg klar, lag-EM i Vilnius som förberedelse för U21-VM i Belgien. 

Skolavslutningar satte stopp för det och i stället för två lag bestående av Belan Sharif, Benjamin 
McCabe, Arpat Pulat och nykorade Svenske Mästaren Simon Lindblom skickades lag C, 
bestående av Bairaq Al Urfy och Suleman K. Salam. Lag C skötte sig dock berömvärt och gick 
vidare ur gruppspelet efter seger mot England, men därefter förlust mot Wales. 

Konsekvensen var tydlig i Belgiska Mols. Benjamin McCabe har stor kapacitet men skulle 
behöva bo och träna periodvis i Stockholm för att utvecklas ytterligare, oträningen lös igenom. 
Belan Sharif var som vanligt stabil men utan rätta udden. 

Arpat Pulat är den mest träningsvillige som någonsin skådats vilket tyvärr också påverkat 
skolarbetet. En stor talang som fick rådet att pausa snookern och gå ut plugget! 

VM i Doha 
Simon Lindblom föll 2-4 i första slutspelsomgången mot Irlands Jason Devany. Belan Sharif föll 
på inbördes möte vid lika kvot och poäng i gruppspelet. AGM hölls och undertecknad var svensk 
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delegat, sittande presidenten ”Captain” Mohan från Indien avsade sig omval och Qatars 
Mubarak Al-Khayarin blev IBSF:s nye president. 

Andrej Nasibov gick vidare ur gruppspelet på Malta. 
NM på Island blev pyspunka direkt, snookerköerna blev kvar i Oslo!  
U21 EM på Cypern blev godkänt, Belan Sharif stabil som vanligt men föll i andra 
slutspelsomgången i en tuff match mot Frankrikes Brian Ochoski. 

Max Nettleton debuterade i U18 på ett lyckat sätt och fick viktig erfarenhet med sig hem. 

Ljuspunkter för säsongen är Andrej Nasibovs framsteg, Max Nettletons debut samt Belan 
Sharifs jämnhet och Arpat Pulats comeback vid JSM och öppna SM. 

Det finns numera också ett visst djup vad gäller internationella spelare att välja emellan. Mats 
Eriksson, Simon Lindblom, Belan Sharif, Arpat Pulat, Suleman K. Salam, Bairaq Al Urfy, 
Benjamin McCabe och Andrej Nasibov. 

 

Team Sweden Snooker internationell verksamhet 2017-18 

International U17 och Pro-Am på Malta, 2-14 jan  
Deltagare: Andrej Nasibov  

NM i Uleåborg, 17-21 jan  
Deltagare: Belan Sharif, Benjamin McCabe, Jim Johansson, Andy Nettleton, Max Nettleton, Ali 
Shivan, Sven-Olov Bergqvist och Suleman K. Salam 

EM i Sofia, 2-16 feb.  
U18: Max Nettleton  
U21: Max Nettleton och Belan Sharif  
Öppen klass: Belan Sharif och Benjamin McCabe 

VM (World Snooker Federation) på Malta, 14-24 mars 
Öppen klass: Belan Sharif och Suleman K. Salam  
Senior: Mats Eriksson  

Q-school (3 tävlingar) 14-31 maj 
Deltagare: Belan Sharif 

Sammanfattning:  

Sverige har representerats vid elva internationella turneringar (Q-school x 3 )  

Antalet starter har varit 21  

Målsättningen att skapa en kontinuerlig säsong med tydliga mål och att stödja den ”nya” 
generationen av elitspelare har följts. Säsongen avslutades med Belan Sharifs tre veckor långa 
träningsläger på Victoria Academy i Sheffield, samt de tre kvaltävlingarna till Pro-touren.  

Utvärdering:  

Belan Sharif var ”öronmärkt” inför säsongen och det äskades specifikt för honom i budgeten 
med mål att ge möjligheten till en full säsong med Q-school som avslutning.  

Belan Sharif svarade upp mot förtroendet genom att vinna Nordiska Mästerskapen i Uleåborg 
samt bra spel i såväl EM som VM. Pro-tour-kvaltävlingarna är det stora elddopet med en mängd 
ärrade ex-proffs samt eliten av amatörspelare.  



Svenska Biljardförbundet  
Box 26   Org nr 802006-7206 www.biljardforbundet.se 
741 21 Knivsta Bankgiro 657-3059 info@biljardforbundet.se 
    

Jonas Fahlander följde Belan under första vecka på Akademin och vid första tävlingen och 
intrycket är att vistelsen hade stort värde och att medel ur nästa årsbudget bör avsättas för en 
liknande planering kommande säsong.  

Andrej Nasibov och Max Nettleton är våra yngsta internationella spelare, bägge deltog på Malta, 
men vid olika tillfällen. Bägge har stora möjligheter till fortsatt utveckling och bör ingå i 
planeringen för ett internationellt träningsläger.  

Svensk snooker har numera en hygglig bredd, vi står oss utmärkt med nordiska mått mätt och 
har ett flertal spelare med stor utvecklingspotential. Återväxten är dock bräcklig, vi har lovande 
juniorer i Malmö och Göteborg, men det är ändå ett bekymmer och som delas med andra 
sektioner och andra sporter.  

Turneringen vi inte deltog i var lag-EM, spelas i juli och tyvärr lite efter säsongen. 

Kommande säsong 

Inför säsongen 2018/19 fortsätter vi med samma spelupplägg som föregående säsong. Snooker 
Sverige kommer att få en ny tävlingsarrangör/stad genom Malmö Carambole och Snooker 
Klubb som kommer att arrangera två rankingtävlingar.  

Stockholm har under sommaren fått en andra snookerarena utöver Snookerhallen. Snooker247 
finns i Sollentuna och har tre bord med potentiellt där nya tränings- och tävlingsmöjligheter 
skapas.  

Jonas Fahlander är nyutbildad SightRight-coach där hela biljard-Sverige kan få nytta av nya 
teknikkunskaper. Det finns också nu en ny tränare, Tony Barmin, som är en World Snooker-
tränad 
coach, licensnivå 1.  

Nordiska mästerskapen kommer att arrangeras i Snookerhallen, Stockholm under januari 2019. 
Det har gått många år sedan Sverige var värdnation och mycket planering och tidsresurser 
kommer att krävas av alla inom SK. 

Om ekonomin tillåter kommer ett träningsläger i Sheffield inför VM eller EM för en eller två 
spelare vara något som SK tittar på. Det har stor betydelse att komma till en stor tävling och 
vara van vid de snabba och svåra borden som inte kan jämföras med svenska förhållanden. 
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Carambole 2016-2018 
 

Höst 2016  

Carambolekommitténs sammansättning under perioden: 

Bo Svensson (Sammankallande och styrelseledamot för carambolen i SBF) 

Bo Bäckman (Stockholms Carambole Club) 

Lars Ringby (BK Borgen)  

 

Internationellt  

World Cup i Porto, Portugal 18-24/7 Torbjörn Blomdahl 7:a 

World Cup i Guri, Korea 29/8-4/9 Torbjörn Blomdahl 5:a 

World Cup i La Baule, Frankrike 24-30/10 Torbjörn Blomdahl 3:a 

World Cup i Hurghada, Turkiet 11-17/12 Torbjörn Blomdahl 12:a 

 

Individuella VM 

Torbjörn Blomdahl kom som ende svenske representant på en 14:e plats 

 

Resultat nationellt 2016 Elit 

1. Henryk Kalita, SCC 

2. David Pennör, BKB 

3. Nalle Olsson, BKB 

 

Resultat nationellt 2016 Klass 1   

1. Bo Bäckman, SCC 

2. Manuel Orellana, SBS 

3. Cemil Karatay, SCC 
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Individuella SM 2016 

SM spelades 27-29 januari 2017 och arrangerades av Stockholms Biljardsällskap.  

1. Torbjörn Blomdahl, BKB 

2. Nalle Olsson, BKB 

3. Henryk Kalita, SCC och Mattias Enerdahl, SBS 

 

Lag-SM 2016     2(3) 

Lag-SM 2016 arrangerades av BK Borgen och spelades i Helsingborg och Malmö. 

1. BK Borgen 
2. Malmö Carambole Club 
3. Stockholms Carambole Club och Biljard Klubb Milen 

 

 

Vår 2017 

Vår 2017 eftersom CK tidigare tagit beslut att ändra tävlingssäsongen till vår/höst från 
kalenderår. Detta för att anpassa carambolen till pool och snooker, vilket gör att vår 2017 blir en 
mellansäsong och höst/vår 2017/18 blir första säsong enligt nya systemet. CK:s sammansättning 
ändrades under våren då Bo Bäckman och Lars Ringby lämnade på egen begäran och ersattes av 
Nalle Olsson från BK Borgen och Lars Kjerrgren från Stockholms Carambole Club. Sent på 
våren ändrades CK:s sammansättning ännu en gång och kom att förutom Bo Svensson bestå av 
Peter Åkesson Old Fellows, Victor Kalita SCC, Uldis Martinovs BKB samt Joakim Wille BK 
Paradis. 

 

Internationellt  

EM 

EM i CEB:s samtliga discipliner hålls vartannat år på våren i Brandenburg, Tyskland och 
spelades 28/4 – 7/5. Sverige deltar endast i trevallars carambole, dels individuellt men också i 
lag. För att hålla kostnaderna nere då den individuella tävlingen ligger först på programmet och 
lagspelet sist deltog följande spelare:  

Individuellt: Torbjörn Blomdahl samt Henryk Kalita och David Pennör, som då var rankade etta 
och tvåa i Sverige. I lagspelet deltog Nalle Olsson och Tai Tran vilka var rankade trea och fyra i 
Sverige. I det individuella spelet deltog totalt 64 spelare och Torbjörn som var titelhållare 
slutade på nionde plats, David på tjugonde plats och Henryk kom på fyrtiofjärde plats. Överlag 
en god insats och Davids 20:e plats gjorde att Sverige tilldelas 2 platser till nästföljande VM. I 
lagspelet blev Nalle och Tai utslagna i gruppspelet. 
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Premieutdelningen som startade förra säsongen, där ettan på förra säsongens ranking erhåller 
SEK 24000 och tvåan SEK 12000 i sponsring att deltaga i WC tävlingar, infördes för att dels ha 
en morot att deltaga i nationella rankingtävlingar, dels att härda de bästa spelarna med 
internationellt motstånd.  

World cup 
Bursa, Turkiet 6-12/2, Torbjörn Blomdahl 6:a 
Luxor, Egypten 26/3-1/4, Torbjörn Blomdahl 30:e 
HCM City, Vietnam 22-28/5, Torbjörn Blomdahl 2:a 
 
 
Höst/vår 2017/2018 
 
Internationellt 
 
World cup      
Porto, Portugal 3-9/7, Torbjörn Blomdahl 6:a 
Cheongju, Korea 25/9-1/10, Torbjörn Blomdahl 10:a 
La Baule, Frankrike 23-29/10, Torbjörn Blomdahl 1:a 
Hurghada, Egypten 3-9/12, Torbjörn Blomdahl 20:e    
Under denna säsong har även David Pennör, Henryk Kalita, Nalle Olsson, Tai Moc Tran samt 
Per Hägg deltagit i WC tävlingar men inte lyckats kvalificera sig till huvudtävlingen. 
 

Individuella VM      

VM spelades i Santa Cruz, Bolivia 8-12/11 och Sverige hade för första gången på flera år 2 
deltagare vilka var Torbjörn Blomdahl och David Pennör, detta tack vare Davids placering vid 
EM i Brandenburg förra året. Torbjörn slutade 10:a och David på en hedrande 28:e plats i sin 
VM-debut. 
Resultat nationellt Elit 

1. David Pennör 
2. Nalle Olsson 
3. Björn Lohmander 

Resultat Klass 1 

1. Tai Mok Tran 
2. Stefan Hillvin 
3. Bo Bäckman 

 

Vid tangentbordet 

Bo Svensson 
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Pool 2016-2018  
 

Säsongerna 2016-2017 och 2017-2018 var väldigt bra säsonger för poolbiljard! Bland 
höjdpunkterna vill vi lyfta fram det ökande antalet deltagare på Svenska Pooltouren, välordnade 
Svenska mästerskapen, vidareutveckling av Team Sweden, återstart av Ungdoms-SM, 
juniorernas internationella framgångar samt arbetet med ett nytt regelverk för 
tävlingsverksamheten inklusive regelverk för tävlingsarrangörer. De saker som har varit mindre 
bra, eller ännu ej tillräckligt bra, är först och främst den haltande ungdomsverksamheten hos 
många av klubbarna, och därmed även för få och för små tävlingar på SPT125 nivån; en fortsatt 
svag situation gällande infrastruktur för tävlingar samt även ett något sämre resultat i 
internationella tävlingar än väntat.  

 

Tävlingsverksamheten  
 

Swedish Pool Tour  
 

Swedish Pool Tour (Svenska Pooltouren eller SPT) har haft en mycket bra säsong den senaste 
säsongen med många nya tävlande och fler startande än tidigare år. Vi hade två SPT-
tourvinnare med samma poäng, Senharip Azar från Stockholms Biljardsällskap samt Christian 
Sparrenlöv Fischer från Norrtälje! Gratulationer går även till Tomas Larsson GCC som knep 3:e 
plats. 

Vinnaren av touren säsongen innan var Tomas Larsson GCC.  

Särskilt glädjande är att antalet tävlingar, antalet deltagare, antalet starter och inte minst, 
antalet deltagare yngre än 18 år ökar från år till år.  

 

Statistik:  
 
Säsong:   15-16 16-17 17-18 
Antalet tävlingar, SPT:  37 44 47 
Antalet startande spelare, SPT: 362 391 455 
Antal starter SPT 1000:  427 411 469 
Antal starter SPT 500:  545 522 492 
Antal starter SPT 250:  297 369 343 
Antal starter SPT 125:  - - 98 
      
Antal tävlingar:  15-16 16-17 17-18 
1000   8 8 8 
500   16 16 16 
250   13 20 16 
125     7  
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Deltagande ålder, antal spelare, starter: 15-16 16-17 17-18 
15-18   7, 24 starter 14, 47 starter 19, 60 starter 
under 15   4, 11 starter 5, 8 starter 12, 16 starter 
 

43+ Seniortour  
 

Seniortouren har haft 74 spelare under säsongen som tävlade i åtta tävlingar fördelat på fyra 
omgångar, varav 4 tävlingar också var Svenska Mästerskapen. Totalvinnaren blev Johan 
Svanberg från BK Örnen. Seniortouren har stabila siffror gällande antal deltagare och antal 
starter, vi noterar inga större förändringar i jämförelse med tidigare år.  

Vinnare säsongen innan, 2016-2017, blev Kent Karlsson, Old Fellows.  

 

Svenska mästerskapen  
 

Junior-SM 
 

Efter en tids uppehåll ordnades Ungdoms-SM i 8-ball, även kallat Youth 8-ball Cup 2018. Det är 
en tävling för alla skolungdomar i hela Sverige och den arrangerades i Malmö 14-15 april. Man 
tävlar både i lag och individuellt och ett lag kan bestå av både killar och tjejer. 

SM arrangerades i samarbete med Malmö BK, Royal Biljardsalong samt Biljardexperten. 
Tävlingsansvarig var Tom Eksell, som har mångårig erfarenhet som domare och tävlingsledare, 
inte minst för tidigare Ungdoms-SM. 

Tävlingen blev inte så stor som förväntad, dock ändå en succé med ca 50 deltagare, mycket 
trevlig stämning och en god organisation. 16 ungdomar deltog i huvudturneringen och vinnare 
blev Sam Mubarak från Kumla.  

Junior-SM anordnades inte säsongen 2016-2017.  

 

Senior-SM 
 

Senior-SM hölls som en del av 43+ Touren. Vinnarna i år blev Kent Karlsson från Old Fellows 
BC i disciplinen 10-ball, Morgan Norberg från Kville i disciplinen 8-ball, Tomas Larsson Gefle 
CC i disciplinen 9-ball och Tom Storm från Härnösands BK i disciplinen 14:1.  

 

SM 14:1 
 

Svenska mästerskapet i 14:1 hölls för första gången som ett fristående öppet SM där alla kunde 
delta oberoende ranking på SPT touren. Arrangören var Stockholms BS och Biljardpalatset 
Stockholm. 7 damer deltog i damklassen och vinnare blev Monika Margeta från Kville. Silver 
gick till Ulrika Andersson och brons delades av Jessika och Annika Nilsson, alla från Familjens 



Svenska Biljardförbundet  
Box 26   Org nr 802006-7206 www.biljardforbundet.se 
741 21 Knivsta Bankgiro 657-3059 info@biljardforbundet.se 
    

BF. På herrsidan var det Christian Sparrenlöv Fischer från BK Stöten som var bäst bland 33 
deltagare. Silver togs av Sanne Azar, Stockholms BS och brons av Tomas Larsson, Gefle CC och 
Fredrik Andersson, Familjens BF.   

 

Lag-SM 
 

Säsongens Lag-SM lockade 48 lag från landets klubbar från Malmö i söder till Umeå i norr. 
Efter tre omgångar spel stod Gefle Cue Club som vinnare av guldmedaljen.  

Åtta lag tog sig till finalomgången: BK Milen 1, BK Stöten 1, BK Örnen 1, Familjens BF 1, HBK 
Pool 3, Kville BC 2, Stockholms BS 1 samt titelförsvararna Gefle Cue Club 1. 

Gävles guldlag bestod av Marcus Chamat, Marcus Sjöberg, Dan Andersson och Tomas Larsson 
och liksom förra året besegrade de BK Milen i finalen, vars lag innehöll Daniel Tångudd, Jesper 
Carlsson, Michael Kåhlberg och Mikael Andersson. 

Lag-SM säsongen 2016-2018 vanns också av Gefle Cue Club.  

 

Svenska Mästerskapen   
 

Svenska mästerskapen i 8-ball, 9-ball och 10-ball säsongen 2017-2018 anordnades av TriQ på 
Jolo & Co. Medaljörerna var:  

Herrar  Guld Silver  Brons Brons 
8-ball  Adrian Weiss Marcus Chamat Jesper Carlsson Lukas Andersson 
9-ball Christian Fischer Tomas Larsson  Adrian Weiss Jyri Halttu 
10-ball Tomas Larsson Jesper Carlsson Christian Fischer Adam Rydström 
Damer      
8-ball  Helena Benjamin  Monika Margeta Louise Furberg Ann-Sofie Löfgren 
9-ball Helena Benjamin Ulrika Andersson Louise Furberg My Nguyen  
10-ball Monika Margeta Ann-Sofie Löfgren Louise Furberg Helena Benjamin 

 

Medaljörerna säsongen 2016-2017 var:  

Herrar  Guld Silver  Brons Brons 
8-ball  Adam Rydström Christian Fischer Adrian Weiss Sanne Azar 
9-ball Tomas Larsson Daniel Tångudd Christian Fischer Marcus Chamat 
10-ball Christian Fischer Daniel Tångudd Jesper Carlsson Marcus Chamat  
14-1 Tomas Larsson Marcus Chamat Christian Fischer Daniel Tångudd 
Damer      
8-ball  Helena Benjamin  Louise Furberg Monika Margeta  Ulrika Andersson 
9-ball Louise Furberg Helena Benjamin  Monika Margeta Ulrika Andersson 
10-ball Louise Furberg Ulrika Andersson  Jessika Nilsson Annika Nilsson  
14:1 Monika Margeta Ulrika Andersson  Jessika Nilsson Louise Furberg  
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Övriga sanktionerade tävlingar:  
 
Utöver officiella nationella tävlingar organiserades fyra stycken nationella och internationella 
sanktionerade tävlingar, både säsongen 2016-2017 och säsongen 2017-2018: Stars Open i Laxå, 
Haag Summer Classic också i Laxå, Interpool Open som anordnades i Uppsala i år, samt Royal 
Masters i Malmö.  
 

Internationellt  
 

Team Sweden  
 

Hösten 2017 innebar en stor ommöblering inom Team Sweden-projektet. Tidigare bestod Team 
Sweden av 4 herrar och 2 damer som tävlade på Eurotouren respektive Womens Eurotour. 
Projektet har några år på nacken och det var en allmän uppfattning att Team Sweden hade 
tappat en del av farten, systematiken och entusiasmen. Poolkommittén beslöt att göra om 
projektet för att bredda den och involvera fler talanger.  

Efter personliga intervjuer med alla spelare som anmält sitt intresse för att vara med i Team 
Sweden gjorde vi ett urval med de spelare som passade bäst in på SBF:s kriterier. En viktig 
aspekt i urvalen var naturligtvis kompetens, tillsammans med prestationer både nationellt och 
internationellt samt möjlighet och vilja att satsa på biljard.  

Resultatet av det arbetet blev följande urval:  

Team Sweden: Tomas Larsson, Christian Sparrenlöv-Fischer, Marcus Chamat, Jesper 
Carlsson, Louise Furberg, Monika Margeta, Henrik Larsson 

Team Sweden Utveckling: Adrian Weiss, Senharip Azar, Lukas Andersson, William 
Viitanen, Adam  Rydström, Kasper Östlund, Jessika Nilsson, My Nguyen, Helena Nyberg 
Benjamin 

Team Sweden leds av förbundskaptenen Ann-Sofie Löfgren, assisterande förbundskaptenen 
Marcus Chamat och Sportchefen Dzenan Sahovic.  

 
Eurotour  
 
Årets Eurotour och Womens Eurotour säsong har haft något färre svenska deltagare i och med 
nya regler för deltagande i Team Sweden. Den enda spelaren på herrsidan som har konsekvent 
deltagit på alla Eurotour tävlingar var Christian Sparrenlöv Fischer. Det är glädjande att flera 
nya spelare från Team Sweden Utveckling har börjat tävla internationellt. Dock har resultaten 
än så länge uteblivit, vi noterar inga pallplatser under säsongen 2017-2018. Flera spelare på 
både dam och herrsidan visar dock tydligt att de hör till den europeiska eliten i enskilda matcher 
mot starka motståndare.  

Under den föregående säsongen deltog även Daniel Tångudd på Eurotouren.  
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Europeiska Mästerskapen  
 
Säsongen 2017-2018 var EM ett jubileums-EM med alla mästerskap över alla kategorier 
sammanslagna under en treveckorsperiod under juli/augusti i Nederländerna. Sverige ställde 
upp med en rekordstortrupp, bestående av inte mindre än 27 spelare. De största framgångarna 
skördades av juniorer, ladies, och rullstol där Sverige lyckades ta medaljer. Totalt 6 medaljer:  

My Nguyen; tjejer 9-ball, guld      
Henrik Larsson; rullstol 8-ball, silver 
Ragnar Grönsten, Ville Viitanen, Kasper Östlund; juniorer lag, brons  
Ulrika Andersson; ladies 8-ball, brons 
Annika Nilsson; ladies 9-ball, brons  
Ulrika Andersson, Ann-Sofie Löfgren, Annika Nilsson; ladies lag, silver 
 
Säsongen innan, 2016-2017, var också ett framgångsrikt EM för svensk poolbiljard. Ulrika 
Andersson tog två guld och en brons samt Sanne Azar ett guld, ett silver och en brons i 
seniorklassen. Kasper Östlund och My Nguyen tog ett brons var i juniorklassen. Henrik Larsson 
vann två guld i rullstolsklassen, och Caroline Roos och herrlaget vann brons i dam- respektive 
herr-EM.  

 

World Cup of Pool  
 

Årets World Cup of Pool, en tävling i 9-ball för tvåmannalag, anordnades i Kina och Sverige 
representerades av Christian Sparrenlöv Fischer och Tomas Larsson. Så gott som alla i 
världseliten var närvarande och Sverige lämnade ett gott intryck i den av Matchroom Sports TV-
sända prestigeturneringen. Sverige vann första matchen mot meriterade japanska laget med Oi i 
spetsen. Tyvärr blev det förlust i andra omgången, men Sverige räknades ändå som en av de 
positiva överraskningarna i årets WCOP.   

Sverige representerades av Marcus Chamat och Daniel Tångudd under WCOP året innan.  

 

Poolkommittén  
 

Poolkommittén har under året bestått av följande ledamöter:  
 
Dzenan Sahovic, ordförande, tillika styrelseledamot för pool i SBF styrelse 
Linus Thor, ledamot, tillika styrelseledamot i SBF styrelse  
Marcus Sjöberg, ledamot, tillika suppleant i SBF styrelse   
Eva Viding, ledamot, tillika ordförande för SBF styrelse  
Robert Haag, ledamot 
Jessika Nilsson, ledamot  
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I slutet av säsongen 2017/18 tillfrågades även Daniel Silvennoinen från SBS att tillträda som 
ledamot i poolkommittén, vilket han accepterade och tillträdde vid säsongsslutet.  

 

Poolkommittén har under året, bland annat, arbetat med följande utvecklingsprojekt:  

De nationella tävlingsbestämmelserna för säsongen 2017-2018 innefattade en hel del reformer i 
jämförelse med de tidigare säsongerna. Bland annat infördes 8-ball och 10-ball i SPT, 14:1 SM 
blev ett öppet SM på en separat dag från övriga SM tävlingar, SPT125 gjordes mer fri och 
återuppstod efter en tids vila, regelverket för SPT250 förenklades något, och nya regler för 
berättigad till start (karantänsreglerna) infördes.  

Hösten och vintern användes således för att implementera de nya reglerna och utvärdera dess 
utfall. Överlag verkar de flesta förändringar välkomnas av spelare, vilket syns inte minst genom 
ett ökat antal deltagare på SPT touren. Fortfarande finns det problem med 
karantänsregelverket, som upplevs som otydligt och öppnar för osportsligt beteende från spelare 
med högre kvalité som ibland får möjlighet att delta i lägre klasser. Problemet är svårlöst och det 
återstår en del arbete med den frågan.  

Våren 2018 flyttades fokus till nästkommande säsongen och reformer inför framtiden. Bland 
annat införs en nionde omgång SPT tävlingar, regelverket för Lag-SM förtydligas, och 
karantänsreglerna förtydligas ytterligare inte minst när det gäller hur bedömningen av nivån ska 
gå till på klubbnivå.  

En annan större förbättring som utarbetades under våren 2018 är guide för tävlingsarrangörer, 
ett dokument som specificerar rättigheter och skyldigheter för arrangörer, förtydligar regler för 
sanktionering av Open-tävlingar, men även förtydligar vilka tävlingar kan anordnas med vilken 
infrastruktur, tydliggör proceduren för ansökningar och tilldelning av tävlingar, med mera. Det 
är Poolkommitténs förhoppning att dessa dokument underlättar tävlingsarrangörernas arbete, 
och avsikten är att de utvecklas med tiden för att möjliggöra för fler tävlingar.   

Slutligen, Poolkommittén har under säsongen 2017-2018 arbetat med utredningar och tester 
gällande vårt tävlingsadministrativa system och IT-stöd till tävlingsarrangörer. Solidsports 
system för webb-sändningar testades till exempel med framgång, och arbetet med framtida 
förbättringar av BiljardOnline, alternativt byte till ett annat system, och även kopplingar till 
handicapsystem som skulle möjliggöra en nationell HCP databas är alla under utredning. En 
arbetsgrupp har bildats för ändamålet och Poolkommittén hoppas att arbetet ska leda till en 
bättre tävlingsadministrativ IT-miljö i framtiden.  

 

För Poolkommittén 

 

Dzenan Sahovic, Ordförande 
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