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Svenska Biljardförbundet 
Verksamhetsidé och värdegrund 

 
Verksamhetsidé 
Svensk biljard – utveckling hela livet 
 
Biljard är en idrott både för dig som vill tävla och för dig som vill ha en rolig och utmanande 
fritidssysselsättning. Inom biljarden är alla välkomna, oavsett ambitionsnivå och erfarenhet.  
 
Biljard ger dig utveckling hela livet och utmanar dig ständigt, både mentalt och fysiskt.  
 
Vi organiserar biljarden i självständiga föreningar, runtom i hela landet, med 
Svenska Biljardförbundet (SBF) som paraplyorgan. SBF ska genom kvalitet, engagemang och 
professionalitet verka för att utveckla svensk biljard, både nationellt och internationellt. 
Förbundet ska även verka i enlighet med Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och stötta 
landets föreningar som bedriver biljard som idrottslig verksamhet.  
 
 
 

Värdegrund 
Biljardens värdegrund består av gemensamma och överenskomna värderingar. Dessa 
värderingar speglar det vi gör och vårt sätt att vara. Det vi säger och det vi gör i samband 
med biljard ska gå i linje med RF:s och SBF:s värdegrund.  
 
Svenska Biljardförbundets värdegrund är anpassad till just vår idrott. Svensk biljard är en 
jämlik idrott som är öppen för alla och präglas av respekt. Runt biljardbordet har vi roligt, 
gläds med varandra, utvecklas i vårt spel och ser nya möjligheter och lösningar på de 
utmaningar vi ställs inför.  
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Engagemang för utveckling 
För att biljarden som idrott ska utvecklas behövs engagerade medlemmar. Genom vårt 
engagemang kan vi tillsammans nå vår vision och skapa föreningar som präglas 
av entusiasm, stolthet och delaktighet.  
 
Inom vår idrott:  

• har vi engagerade ledare och tränare 
• strävar vi efter att gemensamt utveckla svensk biljardsport i en positiv riktning  
• skapar vi delaktighet och gemenskap på alla nivåer 
• tar vi alla ansvar för att engagera oss i den förening vi är medlem i  

 
 

En idrott för alla 
Vår idrott är till för alla, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, fysisk och intellektuell 
förmåga, sexuell läggning, religionstillhörighet eller könsidentitet. Alla har samma rätt att 
utöva biljard, bli medlemmar och ta plats i en biljardförening oavsett nivå, ambition och 
erfarenhet.  
Vi är en idrott för alla genom att:  

• öppna upp bordet och bjuda in andra som vill vara med och spela 
• visa respekt gentemot alla biljardspelare 
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• göra biljardhallen trygg för alla som vill spela 
• aktivt förebygga diskriminering och kränkande behandling 

 
 
Respekt, ödmjukhet och ärlighet.  
Biljard är en idrott som bygger på fair play. Vi respekterar motståndarens spel och är 
ödmjuka och ärliga vid bordet.  
 
Inom vår idrott:   

• är vi schyssta mot varandra både vid och utanför bordet  
• visar vi som publik hänsyn och respekt till pågående spel  
• säger vi ifrån när andra uppför sig på ett respektlöst sätt 
• uppmuntrar och inspirerar vi varandra till att utveckla sitt spel, oavsett nivå 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Innehåll 
Reflektion från ordföranden ...................................................................................................... 1 

Biljardförbundets organisation..................................................................................................0 

Förbundsstyrelsens sammansättning ................................................................................0 

Styrelsemöten .....................................................................................................................0 

Medlemsföreningar ............................................................................................................0 

Grenkommittéer .................................................................................................................0 

Utskott ................................................................................................................................0 

Kansli och personal ............................................................................................................ 1 

Medlemskap ....................................................................................................................... 1 

Förbundets verksamhet under perioden ................................................................................... 1 

Administration och strategiarbete ......................................................................................... 1 

Corona .................................................................................................................................... 2 

RF-stämman ........................................................................................................................... 2 

Föreningskonferens 2021 ....................................................................................................... 3 

Biljardgalan 2020 och Svenska Biljardförbundets Hedersutmärkelse ................................. 3 

Kommunikation med föreningarna ....................................................................................... 4 

Utskottsverksamhet ................................................................................................................... 4 

Anläggning .......................................................................................................................... 4 

Barn och Ungdom ............................................................................................................... 4 

Elitutveckling ...................................................................................................................... 5 

PR & Media ......................................................................................................................... 5 

Utbildning ........................................................................................................................... 5 

Utveckling ........................................................................................................................... 6 

Projekt under perioden .............................................................................................................. 6 

Kön har inget kön – Jämställdhet ...................................................................................... 6 

Framtidens Biljardförening - Föreningsutveckling ............................................................ 6 

En kö hela livet – Biljard för äldre ..................................................................................... 7 

Spelabiljard.nu ................................................................................................................... 7 

Tävlingsverksamhet ................................................................................................................... 8 

Carambole .............................................................................................................................. 8 

Carambolekommittén ......................................................................................................... 8 

Utveckling ........................................................................................................................... 8 

Utbildning ........................................................................................................................... 8 

Aktiviteter ........................................................................................................................... 8 

Nationell tävlingsverksamhet ............................................................................................. 8 

Internationellt .................................................................................................................... 9 



5 
 

Internationellt arbete ......................................................................................................... 9 

Pool ....................................................................................................................................... 10 

Poolkommittén ................................................................................................................. 10 

Utveckling ......................................................................................................................... 10 

Utbildningar ..................................................................................................................... 10 

Aktiviteter ......................................................................................................................... 10 

Nationell tävlingsverksamhet .............................................................................................. 10 

Internationell tävlingsverksamhet ........................................................................................ 11 

Internationellt arbete ........................................................................................................... 12 

Snooker ................................................................................................................................ 13 

Snookerkommittén ........................................................................................................... 13 

Nationell tävlingsverksamhet ........................................................................................... 14 

Internationell tävlingsverksamhet ....................................................................................... 15 

Internationellt arbete ....................................................................................................... 16 

 
 
 



1 
 

Reflektion från ordföranden 
 
Svenska Biljardförbundets förbundsstämma i november 2020 var historisk på två olika sätt: 
För första gången hölls den digitalt, och för första gången valdes en helt jämställd styrelse. 
Stämman beslutade också att övergå till kalenderår för verksamhet- och räkenskapsår. Pool 
och carambole valde i samband med detta att ändra sitt verksamhetsår till kalenderår, 
medan snooker behöll det brutna verksamhetsåret. Det innebär även att förbundsstämman 
2022 äger rum ca 18 månader efter förra stämman, det vill säga en lite kortare period än 
vanligt.  

Under perioden har vi också fortsatt haft en pandemi som satt käppar i hjulet för oss alla. 
En kort period hösten 2020 kunde vi ha tävlingar igång innan allt stängdes ner på nytt, den 
här gången i åtta månader. Först i juni 2021 blev det tillåtet med tävlingsverksamhet igen. 
Föreningarnas verksamhet har givetvis drabbats hårt av detta, och vi har uppmuntrat dem 
att söka kompensationsstöd via RF. 

Att skriva en verksamhetsberättelse när en stor del av verksamheten har legat nere är lite 
märkligt. Samtidigt är det givetvis så att det pågått en hel del aktiviteter även under 
pandemin. Våra projekt för föreningsutveckling och ökad jämställdhet har varit fortsatt 
aktiva, liksom biljard för äldre. Vi har växt ytterligare och är nu uppe i 55 föreningar. 

I RF:s granskning 2021 blev först 49 föreningar godkända. Efter möte med RF där vi fick 
lämna vår syn på granskningens resultat och hur den gått till reviderades siffran uppåt, och 
RS fick rekommendationen att bedöma oss som ett större förbund. I skrivande stund är detta 
dock ännu ej bekräftat från RF:s sida. 

Några andra viktiga händelser under perioden som gått är Riksidrottsforum (RIF) och 
RF-stämman, som hölls digitalt i november 2020 respektive maj 2021. Här deltog jag och 
Sofia Asp som representanter, och som ombud för Biljardförbundet gick jag även upp i 
talarstolen flera gånger. Efterspelet från RF-stämman pågick länge, och först nu i mars 2022 
kom skiljedomstolens dom om att det beslut om bidragstak som fattades av stämman är 
giltigt. Exakt hur Fotbollförbundets kommer att följa upp detta är inte klart, men nu kan i 
alla fall RF fatta beslut om de ekonomiska stöden till medlemsförbunden. Besked kommer 
efter den 17 mars. 

Det digitala mötet blev ju ett måste redan under 2020 men har under 2021 verkligen 
slagit igenom på bred front. Biljardförbundet har genomfört ett antal digitala träffar och 
föreläsningar som ett sätt att nå ut till föreningar och spelare på ett snabbare sätt och göra 
dem mer delaktiga i verksamheten. Förbundsstämman 2020 hölls också att i digital form, 
liksom även stämman 2022. 

Tyvärr kunde inte heller Biljardgalan arrangeras, extra tråkigt då vi för första gången på 
mycket länge delade ut Svenska Biljardförbundets Hedersutmärkelse till 16 väl förtjänta 
biljardprofiler, varav två postumt: Bo Sternberg och Mats Norén.  

Ett område där det lagts ner mycket tid under perioden är våra tränarutbildningar och 
även projektet spelabiljard.nu. Vi har stora förhoppningar om att dessa satsningar kommer 
leda till en ökad status för våra tränare och få fler ungdomar som vill börja spela biljard. 

Ur ett personligt perspektiv har det varit en period där beslutet att lämna över 
ordförandeklubban sakta har växt fram. Det har varit fantastiskt roligt att arbeta för att vår 
sport ska utvecklas i en mer professionell riktning och ses som en etablerad idrott. På fem år 
har jag och styrelsen lyckats bygga upp en stabil struktur som ger Biljardförbundet bra 
förutsättningar för att fortsätta det arbetet. Ett stort, varmt tack för den här tiden och för det 
förtroende ni har visat mig, och jag önskar min efterträdare ett lika stort lycka till! 
 
Knivsta, 2022-01-27 
 
Eva Viding Bussell 
Ordförande, Svenska Biljardförbundet
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Biljardförbundets organisation 
 
Förbundsstyrelsens sammansättning 
Under perioden 2020-2022 har förbundsstyrelsen bestått av: 
 
Ordförande:   Eva Viding Bussell, Uppsala 
Vice ordförande: Sven Junghagen, Lund 
Kassör:  Ann-Sofie Löfgren, Stockholm 
Ledamöter:  Anna-Karin Bedeus, Stockholm 
   Malin Lindström, Kumla 

Andy Nettleton, Stockholm 
   David Pennör, Stockholm/Helsingborg 
    
Suppleanter:  Lennart Efraimsson, Göteborg 

Sam Mubarak, Kumla/Västerås 
   Thea Svanberg, Karlskoga 
 
Victor Kalita, Stockholm, har varit adjungerad till styrelsen under hela perioden. 
 
På stämman 2020 valdes även Daniel Silvennoinen, Stockholms BS, Pernilla Hovander, 
Familjens BF samt Johan Hansson, Stockholm SBK, till valberedning. Revisorer under 
perioden har varit Moore Ranby AB i Göteborg, med Charlotte Breitcreuz som internrevisor 
och Louise Furberg som suppleant. 
 
Styrelsemöten 
Under perioden juli 2020 till december 2021 har förbundsstyrelsen haft 17 protokollförda 
möten, varav två har varit fysiska möten (september 2020 och september 2021). Övriga har 
varit digitala möten. 
 
Medlemsföreningar 
Vid verksamhetsårets slut 2021-12-31 hade Svenska Biljardförbundet 55 anslutna 
medlemsföreningar.  
 
Grenkommittéer 
SBF har tre grenkommittéer som ansvarar för respektive grens nationella och internationella 
tävlingsverksamhet. Kommittéerna svarar också för att uppdatera tävlingsbestämmelser, 
upprätthålla rankinglistor, ta fram budget och verksamhetsplan för sitt område, med mera.  
 
Utskott 
Under perioden har SBF haft sex olika utskott: Anläggning, Barn och ungdom, 
Elitutveckling, PR och media, Utbildning samt Utvecklingsutskottet som omfattar förening, 
trygg idrott, parabiljard, jämställdhet och vuxen/äldre. Varje utskott ansvarar för att ta fram 
en verksamhetsplan med budget och följa upp och rapportera verksamheten löpande till 
styrelsen. 
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Kansli och personal 
SBF har sedan januari 2019 haft sitt kansli på Idrottens Hus i Stockholm. 
Anställda 2020-21: 

Sofia Asp, utvecklingskonsulent (75-100%) 
Jessica Pettersson, projektledare (25-45 %, föräldraledig fr o m sep 2021) 
 

Medlemskap 
Svenska Biljardförbundet har under perioden varit ansluten till följande internationella 
organisationer: 
European Pocket Billiards Federation (EPBF) 
Confédération Européenne de Billard (CEB) 
European Billiards & Snooker Association (EBSA) 
World Snooker Federation (WSF) 
International Billiards and Snooker Federation (IBSF) 
World Pool Billiards Association (WPA) 
Union Mondiale De Billiard (UMB) 
 
SBF är även aktiv medlem i Nordic Billiard Council (NBC). 
 
Under 2021 deltog SBF i årsmöten för EPBF, CEB samt EBSA. Dessutom har SBF deltagit i 
tre NBC-möten under perioden.  
 
 
 
 
 

Förbundets verksamhet under perioden 
 

Administration och strategiarbete 
Förbundsstyrelsen har under den här perioden fokuserat på att driva projekt och initiativ i 
enlighet med den antagna strategin och verksamhetsinriktningen. Mycket av arbetet har 
bedrivits inom utskotten samt specifika projekt, och beskrivs därför närmare i avsnittet för 
utskottens verksamhet. 
 
- Värdegrund 
Efter att stämman 2020 antog en gemensam värdegrund för biljardsporten har arbetet 
fortsatt med att levandegöra den för medlemmarna, till exempel genom korta filmer där 
biljardprofiler berättar om vad värdegrunden betyder för dem. En gemensam värdegrund ger 
oss en konkret utgångspunkt som vi kan använda för att beskriva biljarden för oss själva och 
för andra, vad vi står för och hur vi behandlar varandra.  

En värdegrund sätter ord på de handlingar och värderingar som vår sport präglas av. 
Därför är det viktigt att kontinuerligt påminna oss om att den finns och att den bara har ett 
värde om vi faktiskt arbetar för att omsätta de vackra orden i verkligheten också. 
 
- Trygg biljard 
Trygg biljard innefattar flera områden, från antidoping och en rättssäker hantering av 
bestraffningsärenden till en trygg miljö i våra biljardhallar. Tanken är att Trygg biljard ska 



2 
 

finnas med i alla beslut och i allt utvecklingsarbete vi gör. Inom ramen för arbetet med Trygg 
biljard har vi 2021 tagit fram Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet.  
 
- Antidoping 
Alla som är medlemmar i en biljardförening omfattas av RF:s stadgar och 
antidopingreglemente. SBF har ett Antidopingprogram som beskriver förbundets 
antidopingarbete. Under 2021 har samtliga spelare som representerar Sverige internationellt 
genomfört den digitala utbildningen Ren Vinnare. 
 
 

Corona 
Under perioden 1 juli 2020 till 31 december 2021 har pandemin givetvis påverkat förbundets 
och föreningarnas verksamhet kraftigt. På förbundsnivå är det framförallt de nationella 
tävlingarna som inte kunnat genomföras, medan utvecklingsarbete inom ramen för 
verksamhetsinriktningen har kunnat fortsätta. Under hösten 2020 kunde 
tävlingsverksamheten starta igång under några månader efter att ha varit helt nedstängd 
sedan våren. I oktober ökade smittspridningen och olika regionala restriktioner infördes för 
att sedan följas av nationella restriktioner. All tävlingsverksamhet stängdes ner från den 29 
oktober 2020 till den 1 juni 2021.  

Föreningarnas verksamhet har i stor utsträckning påverkats av corona. 
Kompensationsstöd har varit möjligt att söka för föreningarna från RF.  
  
 

RF-stämman 
RF-stämman, RF:s högsta beslutande organ, ägde rum digitalt i maj 2021 och 
Biljardförbundet representerades av förbundsordförande Eva Viding Bussell, som även var 
ombud för SBF, samt Sofia Asp som åhörare. SBF var mycket aktiva inför mötet då vi både 
skrev två egna motioner, en om begreppet Aktiv i idrott och en om ökat stöd för satsning på 
parasport, samt skickade in svar på de remisser som förelåg mötet. Liksom inför förra 
stämman hade vi ett nära samarbete med andra specialidrottsförbund och ett naturligt 
nätverk med i synnerhet de mindre förbunden.  

Det var stora frågor som avhandlades på mötet, bland annat om att fördela mer medel till 
specialidrottsförbunden och minska RF:s andel, ny uppdragsbeskrivning för RF respektive 
SISU samt eventuellt ändrad röstlängd. Det fanns vissa farhågor inför mötet att det digitala 
formatet skulle innebära problem, men förutom några tekniska missöden blev 
genomförandet av mötet bra.  

RF-stämman beslutade att fördela mer medel till specialidrottsförbunden och mindre till 
RF. Det innebär att RF genomför ett översynsarbete just nu för hur detta ska genomföras. 
Klart är dock att förbunden kommer få större ansvarsområden och mindre personellt stöd 
centralt framöver. 

Mötet fattade även beslut om att återinföra ett bidragstak så att inget förbund kan få mer 
än tio procent av ett stöd. Det gjorde att Svenska Fotbollförbundet gick ut i media och hotade 
med att lämna RF. Därefter har SvFF anmält beslutet och en skiljenämnd ska avgöra om 
beslutet är giltigt eller inte. Domen meddelades i mars 2022 och innebär att beslutet var 
giltigt. I väntan på domen valde RF att inte lämna besked till specialidrottsförbunden om de 
ekonomiska stöden för perioden 2022-2023. Det har gjort det väldigt svårt att planera 
verksamheten och lägga en budget. 

Besluten om bidragstaket och omfördelning av stöden har inneburit stora diskussioner 
både inom och utanför idrottsrörelsen. Media och krönikörer har ifrågasatt värdet i 
begreppet ”en enad idrottsrörelse” och tillsammans med stor uppmärksamhet kring till 
exempel ishockeyn har RF behövt göra upprepade uttalanden, både internt och externt, om 
hur viktigt det är att idrotten håller ihop och visar solidaritet. Besluten på RF-stämman visar 
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dock tydligt att många är frustrerade med den nuvarande ordningen och att reformationer 
behövs. 

De nya stödformerna från RF innebär att stöden är indelade i tre delar: organisationsstöd, 
verksamhetsstöd och projektstöd. Verksamhetsstöd finns inom fyra områden: Barn & 
Ungdom, Vuxen, Elit och Para. För samtliga stöd finns ett antal parametrar och krav som ska 
vara uppfyllda för att få ta del av stöden. En grundförutsättning för att få ekonomiskt stöd är 
att alla förbund måste lämna in en förbundsutvecklingsplan. Planen beskriver vilka mål vi 
har inom olika områden och vilka aktiviteter som vi tänker genomföra för att nå målen. 
Planen ska lämnas in och godkännas av RF inför varje ny stödperiod. Den plan som nu är 
godkänd av RF gäller för åren 2022-2023 och togs fram under 2021. 

 
 

Föreningskonferens 2021 
Den 12-14 november 2021 arrangerades en föreningskonferens i Uppsala. Konferensen fick 
tyvärr sämre uppslutning än väntat, men de representanter som var där var mycket nöjda 
och tog aktiv del i diskussionerna. På programmet stod bland annat föreläsningar om mental 
träning och värdegrund, workshop om normer, samt konkreta tips om hur föreningen kan 
söka stöd och bidrag ekonomiskt. Flera föreningar presenterade hur de arbetar med biljard 
för äldre och ungdomsverksamhet. På lördagskvällen åts en gemensam middag innan 
kvällen avslutades med biljardspel för många av deltagarna. 
 
 

Biljardgalan 2020 och Svenska Biljardförbundets Hedersutmärkelse 
Den första Svenska Biljardgalan arrangerades 2018 för att uppmärksamma spelare, 
föreningar och andra insatser som gjorts under det gångna året. Tyvärr gjorde pandemin att 
galan 2020 blev både nedbantad och försenad, med endast tre kategorier. 
 
Årets Förening: Sundsvalls Biljardklubb  
Årets Ledare: Peter Skough, Malmö BK/Malmö CSK  
Årets Eldsjäl: Daniel Silvennoinen, Stockholms BS  
 
Dessutom förärades 16 personer Svenska Biljardförbundets Hedersutmärkelse, för deras 
viktiga insatser för att främja och utveckla svensk biljard, såväl nationellt som 
internationellt. 
Lennart Blomdahl, BK Borgen 
Torbjörn Blomdahl, BK Borgen 
Bo Bäckman, Stockholm CC 
Nils Böhling 
Tom Eksell, Malmö BK 
Jonas Fahlander, Stockholm SBK 
Bo-Göran Grönquist 
Lennart Haag, BK Stars 
Johan Hansson, Stockholm SBK 
Kim Hartman, Kungsholmens BK 
Ewa Mataya Laurance 
Mats Norén (postumt) 
Bo Peterson, Stockholms BS 
Kurt Roos 
Jörgen Sandman 
Bo Sternberg (postumt) 
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Kommunikation med föreningarna 
Förbundet har fortsatt arbetet med att uppdatera hemsidan för att göra den mer intressant 
och mer användbar för både föreningar och de som är intresserade av biljard i allmänhet. 
Grenkommittéerna ansvarar för att löpande lägga upp nyheter och artiklar på sin avdelning. 
SBF har även börjat använda sociala medier i högre utsträckning för att informera och 
engagera medlemmar, spelare och allmänheten.  

Digitala möten och informationsträffar har använts flitigt för att förmedla information 
och utbildning till medlemmarna. Inför stämman 2020 hölls tre digitala informationsträffar 
för medlemmarna där de kunde ställa frågor om processen och årsmötesunderlagen, och i 
december anordnades en digital uppstartsträff för nya medlemsföreningar.  
 
Även under 2021 anordnades ett antal träffar. 
10/2: Digital föreläsning med Make Equal – Hos oss är alla välkomna 
24/2: Digital träff tema anläggning 
10/3: Digital föreläsning Värdegrund tillsammans med RF SISU Västra Götaland 
13/4: Digital träff tema Barn- och ungdomsverksamhet 
8/6: Digital ordförandeträff 
18/8: Digital föreläsning om sociala medier tillsammans med RF SISU Östergötland  
6/12: Digital ordförandeträff 
 
 
 
 
 

Utskottsverksamhet 
Anläggning 
På hemsidan finns numera en interaktiv karta för att underlätta att hitta till våra föreningar.  

I februari 2021 bjöd vi in till en digital anläggningsträff där representanter från tre olika 
hallar berättade om sitt koncept, hur de startat hallen, hur den finansieras, osv. Med på 
träffen fanns även Daniel Sandström från RF SISU som informerade om det anläggningsstöd 
som finns att söka hos RF.  

Under 2021 arbetade utskottet även med att ta fram ett koncept för en nationalarena. En 
arbetsgrupp bildades med uppdraget att se över driftsformer, finansiering, verksamhet etc.  
 
 
Barn och Ungdom 
Vi har antagit Riktlinjer för att bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Det är en del av 
arbetet med en trygg idrottsmiljö.  

Finalen av Youth 8-ball Cup kunde genomföras i augusti 2020, med totalt 92 deltagare 
fördelat på klasserna U16 Pojkar, U18 Flickor samt U18 Pojkar. Kvalspelet genomfördes i 
februari och finalspelet blev sedan inställt med anledning av corona. Under sommaren och 
tidig höst lättade restriktionerna och finalspelet kunde genomföras.  
 
Resultat Youth 8-ball Cup 2020: 
 
U16 Pojkar 
1 Walter Laikre 
2 Gabriel Aspholm 
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3 Robin Krstic 
3 Hugo Barthelson 
 
U18 Flickor 
1 Linnea Hjalmarström 
2 Zelda Thour 
3 Ella Esperanza 
3 Lo-Thelin-Bergmark 
 
U18 Pojkar 
1 William Viitanen 
2 Alexx Krstic 
3 Mahmoud Kurdi 
3 Kevork Julmekian 
 
Under 2021 ställdes Youth 8-ball Cup in med anledning av corona. Under höstlovet 
genomfördes istället ett läger i Västerås.  
 
 
Elitutveckling 
Elitutvecklingsplanen har under 2021 uppdaterats och godkänts av RF. En sådan plan är 
numera en obligatorisk del för att uppfylla kraven för att beviljas elitstöd från RF. Många av 
initiativen i planen har dock inte kunnat genomföras på grund av pandemin.  
 
 
PR & Media 
En policy för sociala medier har tagits fram. 

Vi anordnade under hösten 2021 en digital föreläsning, Bli vassare på digital 
kommunikation, för våra föreningar tillsammans med en föreläsare från RF SISU 
Östergötland. 

Förbundsstyrelsen hade under våren en workshop med Rättighetsbyrån om hur vi bli 
bättre på strategisk och digital marknadsföring. 

I juni anordnade vi en synlighetsmånad riktat mot föreningarna, med olika tips på hur 
föreningen kan öka sin synlighet i exempelvis sociala medier och därmed även biljardens 
synlighet i stort. 

Under hösten 2021 fick vi information om att hemsideverktyget i IdrottOnline kommer 
att upphöra vid årsskiftet 2022/23. Det innebär att förbundet och vissa av våra föreningar 
behöver byta hemsideleverantör. Detta projekt är påbörjat och kommer fortsätta under hela 
2022. 

 
 
Utbildning 
Under hösten 2020 inleddes arbetet med att skapa egna tränarutbildningar för biljard. En 
projektledare tillsattes och en referensgrupp med representanter från alla tre grenar 
bildades. Arbetet under hösten 2020 bestod till stor del av kartläggning och diskussioner 
kring vad som behövdes. Det resulterade i att vi beslutade att ta fram en 
introduktionsutbildning och tränarutbildning steg 1.  

Utbildningarna är avsedda dels för spelare med viss erfarenhet som nu gärna vill dela 
med sig till nya spelare, dels för föräldrar, fritidsledare och andra personer som vill kunna 
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hjälpa till mer konkret på exempelvis träningar eller på rasten i skolan. Båda utbildningarna 
kommer att lanseras under våren 2022.  

Under 2021 gick referensgruppen bland annat en utbildning med välkände poolcoachen 
Alex Lely. Inspelning av material till utbildningarna ägde rum i juni hos Norrtälje 
Biljardklubb och Snooker 247 samt i oktober hos Snooker 247 och Jolo. Stort tack till att vi 
fick vara i era hallar! 

 
 
Utveckling 
Utvecklingsutskottet är det största utskottet och omfattar områdena föreningsutveckling, 
trygg biljard, jämställdhet, parabiljard samt biljard för vuxna och äldre. Våra projekt för 
jämställdhet, föreningsutveckling samt biljard för äldre ligger under detta utskott – läs mer 
om dem nedan.  

På grund av pandemin arrangerades inte European Masters, som består av två tävlingar 
för världseliten inom rullstolsbiljard, under 2021. Under 2021 ansökte SBF om medel från 
Rörelsefonden för ett pilotprojekt inom parabiljard i Stockholm, men ansökan avslogs. 

 
 

 
 
 

Projekt under perioden 
 
Kön har inget kön – Jämställdhet 
Under 2020-2021 beviljades SBF medel av RF för projektet Kön har inget kön med syftet att 
öka jämställdheten inom svensk biljardsport. Ett uttalat mål var att uppfylla RF:s krav om 
könsrepresentation 60/40 i förbundsstyrelse och valberedning. I projektet ingick att öka 
kunskapen och medvetenheten inom förbundet om jämställdhet, normer och inkludering. 
Inom ramen för projektet har vi en projektledare anställd på 25%.  

Under hösten 2020 genomförde förbundsstyrelsen en workshop kring Normer inom 
biljarden. Samma workshop genomfördes i november digitalt för grenkommittéerna, 
valberedningen samt nyinvalda medlemmar i förbundsstyrelsen.  

Föreningarna bjöds in till en digital föreläsning i början av 2021 och under 
föreningskonferensen i november genomfördes ett pass tillsammans med Make Equal. 
Under 2021 gavs även föreningarna möjlighet att söka ett projektbidrag för jämställdhets- 
och inkluderingsarbete.  

Inom projektet startades under våren 2020 nätverket Kvinnliga Egon. Under hösten 2020 
genomfördes två nätverksträffar. Under våren 2021 arrangerades två digitala träffar med 
kvinnliga världsstjärnor i biljard, Kelly Fischer och Ewa Mataya Laurence.  

Kön har inget kön är ett långsiktigt utvecklingsarbete och är en viktig del i vår strategi 
2020-2025. Den delen av projektet som har varit finansierat av projektmedel av RF har 
förlängts och kommer att slutföras under våren 2022. 

 
 
Framtidens Biljardförening - Föreningsutveckling 
Under 2020 drev vi projektet 50 föreningar med målsättningen att ha 50 medlemsföreningar 
senast vid årsskiftet. Den målsättningen klarade vi och vid årsskiftet hade vi 52 föreningar. 
Under 2021 har ytterligare tre föreningar blivit medlemmar, vilket gör att vi även uppnådde 
det uppsatta målet för 2021 på 55 föreningar. I vår verksamhetsinriktning för perioden 
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2022-2023 har vi satt upp målet 65 medlemsföreningar. Vi ser fortsatt stor potential att öka 
antalet föreningar och medlemmar.  

Av de nya föreningarna är det fyra föreningar som bedriver verksamhet i samma lokaler 
som en redan ansluten medlemsförening. Det innebär att 15 av de nya föreningarna bedriver 
verksamhet i lokaler som inte tidigare var kopplade till en av våra medlemsföreningar. För 
snooker innebär det till exempel att det nu finns möjlighet att spela i Göteborg, Västerås, 
Åtvidaberg och Örebro och för carambole i Sollentuna och Västerås.  

Under 2020-2021 drev vi projektet Framtidens Biljardförening – En kö för alla med 
projektmedel från RF. Projektet fokuserar på Föreningskunskap & demokrati, Engagemang 
& medlemskap. Med anledning av corona har projektet inte kunnat genomföras i enlighet 
med plan men planen justerades och projektet har även förlängts till 2022.  

Informationsinsatser kring främst föreningskunskap och demokrati har genomförts under 
hela perioden. Bland annat har lathundar för föreningens årsmöte tagits fram. På de två 
digitala ordförandeträffar som genomförts under 2021 har ett informationspass om 
föreningskunskap funnits med. Föreningskonferensen som genomfördes i november 2021 
hade temat Engagemang för utveckling och där genomförde vi bland annat ett pass kring att 
öka engagemanget i föreningen.  

En viktig del i projektet är att öka samverkan mellan våra föreningar och RF SISU 
distrikten. Många biljardföreningar använder inte den resurs som distrikten innebär. Under 
2021 har några fler föreningar haft kontakt med sin idrottskonsulent. Under 2022 hoppas vi 
att det antalet ökar markant. 
 
 
En kö hela livet – Biljard för äldre 
Under 2020-2021 fick RF medel från Regeringen för en satsning på idrott för äldre. Alla 
specialidrottsförbund erbjöds under sommaren 2020 medel för att genomföra en 
kartläggning av sitt nuläge för målgruppen äldre. SBF tittade på statistik, skickade ut en 
föreningsenkät samt genomförde intervjuer. De förbund som genomfört en kartläggning 
erbjöds därefter möjlighet att söka projektmedel för ett pilotprojekt under 2021. Vi sökte och 
beviljades stöd. 

Fokus inom projektet har varit att öka synligheten och sprida information om biljard som 
en sport/aktivitet för äldre. Innehållet i projektet anpassades för att kunna genomföras trots 
corona. En Facebookgrupp – Biljard för äldre – har startats och vi har gjort en egen 
undersida på hemsidan. Våra tre pilotföreningar, Bjärnums BK, Kville BC och Staffanstorps 
BC, har varit en viktig del i projektet. 

Tillsammans har vi skapat innehållet i projektet, diskuterat biljard för äldre och ökat 
synligheten. Föreningarna har därutöver själva fått bestämma om ett projekt på hemmaplan 
som de marknadsfört i sina egna kanaler samt genom den gemensamma Facebook-sidan. 
Alla tre föreningsprojekt har varit mycket lyckade. 

 
 
Spelabiljard.nu 
Under våren 2021 öppnade RF upp för specialidrottsförbund att söka medel inom ramen för 
projektet Rörelsesatsning i skolan. Vi skickade in en ansökan och beviljades medel för att ta 
fram en hemsida med grundläggande instruktioner för våra tre grenar. Inspelning av 
material till hemsidan har i stor utsträckning kunnat samköras med framtagandet av 
material till tränarutbildningarna. 

Den nya hemsidan lanseras i början av 2022 och även om den är framtagen för att kunna 
användas för ungdomar och pedagoger i skolan är användningsområdet mycket bredare än 
så. Vår målsättning med sidan är att alla som är intresserade av att lära sig mer om biljard 
ska kunna starta här. Genom att den är en del av rörelsesatsning i skolan innebär det även 
möjlighet för föreningar att besöka skolor. 
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Tävlingsverksamhet 
 

Carambole 
 
Carambolekommittén 
Carambolekommittén har under perioden 2020–21 genomgått en del förändringar. Lars 
Ringby och Joakim Wille och lämnade CK och Sven Junghagen tillkom under 2021. Vid 
utgången av 2021 hade CK följande sammansättning: Victor Kalita (ordf), Rikard Ljung, 
David Pennör och Sven Junghagen.  

Perioden har till stor del präglats av en hög grad av osäkerhet på grund av pandemin. 
Fokus för kommittén har mest legat på att få pusslet med kalendrar att gå ihop då 
restriktioner så tillåtit. 
 
Utveckling 
Utvecklingen under perioden har varit begränsad, återigen på grund av pandemin. Vi har 
dock fått några nya anläggningar som vi bedömer har en positiv inverkan på grenens 
utveckling på sikt. BK Borgen har flyttat till ny lokal i Helsingborg, en lokal som är väldigt 
ändamålsenlig för tävlingsverksamheten med fyra bord. Snooker 247 i Sollentuna har 
tillkommit med 3 bord och Old Fellows i Kumla har flyttat till ny lokal med tre bord.  

Vi ser dock en stor utmaning i ett generationsskifte i den kommande perioden eftersom 
medelåldern bland aktiva är hög och vi behöver en återväxt för att säkra vår position i grenen 
för framtiden. Detsamma gäller kvinnliga aktiva spelare, vi har en väldigt skev 
könsfördelning med endast en kvinnlig licensierad spelare i Sverige. 

Vi har under perioden övergått från säsong under höst/vår till säsong som löper över 
kalenderår, en övergång som faktiskt underlättades under pandemin då vi pausade 
tävlingsverksamheten. 
 
Utbildning 
Inga specifika utbildningar under perioden 
 
Aktiviteter 
Inga grenspecifika aktiviteter under perioden 
 
Nationell tävlingsverksamhet 
Den nationella tävlingsverksamheten bedrivs i Swedish 3-Cushion Tour, S3CT, samt Svenska 
Mästerskap individuellt och i lag. Den nationella verksamheten drabbades av restriktionerna 
under pandemin, men samtidigt underlättades övergången till kalenderår. 

På S3CT tävlas i tre klasser: Elit, Klass 1 och Klass 2. Elit spelas nationellt med en spelort 
per omgång. Klass 1 och 2 spelas regionalt med två spelorter per omgång, en i norr och en i 
söder. Klass 2 kan ses som en rekryteringsnivå och vi kan glädjande nog konstatera att den 
omgång i Klass 2 som arrangerades under hösten 2021 (den enda omgång i Klass 2 som 
arrangerats under perioden) hade osedvanligt många deltagare, 12 i norr och 9 i söder. 
 
Individuella SM 2020 som skulle avsluta säsongen 2019/20 kunde inte genomföras p.g.a. 
pandemin utan blev uppskjutet och spelades under hösten 2021 
 
Totalt hade vi 24 tävlingstillfällen i S3CT samt SM individuellt och i lag under perioden. 
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Placeringar nationell ranking 2020:  
1. Michael Nilsson, Staffanstorp BC 
2. David Pennör, BK Borgen 
3. Nalle Olsson, BK Borgen 

 
Placeringar nationell ranking 2021:  

1. Michael Nilsson, Staffanstorp BC 
2. David Pennör, BK Borgen 
3. Nalle Olsson, BK Borgen 

 
Placeringar individuella SM 2020:  

1. Michael Nilsson, Staffanstorp BC 
2. David Pennör, BK Borgen 
3. Nalle Olsson, BK Borgen och Torbjörn Blomdahl, BK Borgen 

 
Placeringar Lag-SM 2021:  

1. Stockholms BS 
2. BK Paradis 
3. BK Borgen 

 
Det bör noteras att grenen trots allt vuxit under perioden, under säsongen 2021 hade vi 99 
unika deltagare i S3CT. 
 
 
Internationellt 
Även den internationella tävlingsverksamheten har påverkats under pandemin. UMB World 
Cup genomfördes endast två gånger under perioden, i vilka vi kan notera följande resultat: 
 
Veghel World Cup Nov 2021:  
Torbjörn Blomdahl 8:e plats och Michael Nilsson 17:e plats. 
 
Sharm El Sheikh World Cup Dec 2021:  
Torbjörn Blomdahl 3:e plats och Michael Nilsson 39:e plats.  
 
VM Herr genomfördes i Sharm El Sheikh i december 2021. Torbjörn Blomdahl kom in i 
mästerskapet som regerande världsmästare men lyckades inte försvara titeln. Torbjörn 
slutade på 20:e plats och Michael Nilsson på 23:e plats. 
 
Internationellt arbete 
Svensk carambole representerades vid årsmötet för CEB i juni 2021 av förbundsordförande 
Eva Viding Bussell. Victor Kalita har under perioden även varit medlem i Nordic Billiard 
Council. 
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Pool 
 
Poolkommittén  
Poolkommittén har under perioden haft följande medlemmar i olika konstellationer: 
Robert Haag (BK Stars), Eva Viding Bussell (JoLo BC), Tony Björkenius (BK Söder), Tom 
Eksell (BK Flamingo), Patrik Enbom, (BK Stöten), Bengt Engfeldt (Stockholms BS), Gabriel 
Azar (Stockholms BS), Daniel Silvennoinen (Stockholms BS), Dan Andersson (Gefle BK), 
Mats Frösemo (Kville BC) samt Ann-Sofie Löfgren (JoLo BC). 

Under säsongen har vi infört ett rating-system som heter Fargorate. Fargorate är ett 
globalt system som ger varje spelare en rating baserat på resultatet i deras spelade matcher i 
relation till motståndarens rating. Vi har använt detta för att styra vilka klasser som spelare 
kan delta i. Tidigare system har placeringen på rankingen styrt vilka klasser man får delta i 
vilket lett till att överkvalificerade spelare som är inaktiva har tillåtits att delta i lägre klasser. 

Från och med 2021 har pool ändrat sin säsong för att vara i linje med SBF’s 
verksamhetsår. Säsongen kommer från och med nu vara januari till december.  
 
Utveckling 
Vi planerar för att starta upp en 14-1 tour 2022, den var från början tänkt att starta 2021 
men blev inställd pga pandemin. 

Vi har gjort en ändring av hur lag-SM är uppbyggt. Vi går över till en Elitserie och en 
Division 1, från att ha haft ett helt öppet system tidigare. Målsättningen här är att få lite mer 
jämna matcher i div 1 samt att elitspelarna ska få mer kvalitetsmatcher. 
 
Utbildningar  
Vi hade en digital utbildning för tävlingsledare inför första omgången av Lag-SM med 6 st 
deltagare. Under 2022 planeras även för en certifieringsutbildning för tävlingsledare. 
 
Aktiviteter 
Poolkommittén har haft 2 st digitala träffar med syfte att informera klubbar om de nya 
tävlingsbestämmelserna som togs fram. Vi deltog även på Biljardförbundets föreningsträff i 
Uppsala.  
 
 

Nationell tävlingsverksamhet 
 
Swedish Pool Tour 
Säsongen 19/20 som blev avbruten pga pandemin återstartades i augusti 2020. Det spelades 
14 tävlingar, med totalt 425 individuella starter, innan tävlingsverksamheten åter stoppades i 
december 2020. I augusti 2021 återstartades säsongen 2020 med den sista elittävlingen, 49 
starter. Sedan spelades SM för 2020 i 14-1 samt 8-ball, 9-ball och 10-ball. 
 
Säsong 2021 skulle vara den första hela säsongen som gick januari till december. Pga den 
försenade 19/20 säsongen bestämdes att bara göra en halv säsong 2021 för att sedan börja 
en ny säsong 2022 i januari. Säsongen 2021 bestod av 4 rundor och hade 20 tävlingar, med 
totalt 682 individuella starter.  
 
Seniortouren (43+, 44+) 
Säsongen 19/20 avslutades med SM i 8-ball och 10-ball. Totalt 58 individuella starter. 
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Säsongen 2021 spelades 4 tävlingar med 122 individuella starter. De resterande 4 tävlingarna 
på touren som också är SM-klassade skulle gå i januari 2022 men har när detta skrivs åter 
blivit uppskjutna pga pandemin. 
 
Lag-SM 2021 
Två första omgångarna spelades. Totalt 34 st lag anmälda. 
 
Youth 8-ball Cup 
Säsong 19/20: 

• U16P: Walter Laikre, Stockholm BS 
• U18F: Linnea Hjalmarsson, Stockholm BS 
• U18P: Wille Viitanen, Stockholm BS 

 
 
SM-medaljer och tourvinster 
 

 SM Herr SM Dam SM 43+ 
14-1 Tianfang Zhang 

Stockholm BS 
Monika Margeta 
Stockholm BS 

Kent Karlsson 
Karlskoga BK 

9-ball Wille Viitanen 
Stockholm BS 

Helena Nyberg Benjamin 
Stockholm BS 

Senharip Azar 
Stockholm BS 

10-ball Senharip Azar 
Stockholm BS 

Ulrika Andersson 
Familjens BF 

Kevin Zarekani 
Black Ball Pool Club 

8-ball David Larsson 
Stockholm BS 

Louise Furberg 
Jolo BC 

Alban Richard 
Kville BC 

 
Lag-SM: Gefle BK, Gävle 
SPT tour 19/20:  

• SPT-vinnare: Senharip Azar, Stockholms BS 
• Bästa Dam: Louise Furberg, JoLo BC 
• Bäste Junior: Alexx Krstic, Bjärnums BK 

 
43+ tour 19/20: 

• Senharip Azar, Stockholms BS 
 
SPT tour 2021: 

• SPT-vinnare: Tianfang Zhang, Stockholms BS 
• Bästa Dam: Louise Furberg, JoLo BC 
• Bäste Junior: Walter Laikre, Stockholm BS 

 
 

Internationell tävlingsverksamhet 
 
Junior EM 2021: 

• Walter Laikre Stockholm BS 
• Linnea Hjalmarsson, Stockholm BS (femteplats) 

 
 
EM 2020 (spelades 2021) 
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Herrar: 
• Ragnar Grönsten, BK Milen (14-1, 10-ball, 8-ball, 9-ball och lag) 
• Tianfang Zhang, Stockholm BS (14-1, 10-ball, 8-ball, 9-ball och lag) 
• Adrian Weiss, Malmö BK (14-1, 10-ball, 8-ball, 9-ball och lag) 
• William Viitanen, Stockholm BS (14-1, 10-ball, lag, U23 8-ball, U23 9-ball) 
• Henrik Larsson, Malmö BK (14-1, lag, WC 10-ball, WC 8-ball, WC 9-ball) 

Dam: 
• My Nguyen, BK Stöten (14-1, 10-ball, 8-ball, 9-ball och lag) 
• Louise Furberg, Jolo BC  (14-1, 10-ball, 8-ball, 9-ball och lag) 
• Monika Margeta, Stockholm BS (14-1, 10-ball, 8-ball, 9-ball och lag) 

  
Henrik Larsson vann guld i både 8-ball och 10-ball. 
Damlaget vann brons. 
My Nguyen blev femma i 8-ball. 
Tianfang Zhang tog en niondeplats i 14-1. 
 
 
Senior EM 2021: 
Ladies: 
Förbundskapten Ann-Sofie Löfgren, Jolo BC 
Annika Nilsson, Familjens BF 
Ulrika Andersson, Familjens BF 
 
Seniors; 
Fredrik Löfqvist, Trollhättans BK 
Glenn Andersson, BK Stöten 
Jarmo Talvén, BK Stöten 
Kent Karlsson, Karlskoga BK 
Mahmut Mutto, Kville BC 
Mats Elfroos, BK Stöten 
Morgan Norberg, BK Milen 
Patrik Enbom, Västerås BS 
Roger Åkerblom, Västerås BS 
Tom Eksell, Malmö BK 
 
Ulrika Andersson vann guld i 10-ball samt brons i 8-ball, femma i 9-ball. 
Morgan Norberg vann brons i 10-ball. 
Mahmut Mutto blev femma i 14-1. 
Ann-Sofie Löfgren blev femma i 10-ball. 
 
 

Internationellt arbete 
 
EPBF General Assembly 2021 
På grund av pandemin hölls inget årsmöte för EPBF 2020. Under 2021 hölls ett ordinarie 
årsmöte samt ett extra årsmöte i november, båda i samband med EM för Dam-Herr-Rullstol-
U23 i Antalya, Turkiet. Representanter för SBF och Poolkommittén var Eva Viding Bussell 
(både ordinarie och extra möte) och Ann-Sofie Löfgren (extra möte). 

Det ordinarie årsmötet avhandlade de sedvanliga frågorna, där den enda punkten med 
viss tyngd var frågan om hur 14-1 skulle arrangeras framöver. Detta eftersom ett antal 
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ungdomsledare framställt en begäran om att 14-1 skulle spelas även för Girls på EM, utifrån 
ett rättviseperspektiv. EPBF ansåg att för att göra det rättvist borde i så fall 14-1 spelas i alla 
klasser på EM, vilket skulle innebära ytterligare en dag på schemat. Alternativet vore att ta 
bort 14-1 helt och hållet. Mötet beslutade att behålla disciplinen 14-1 som den är idag. 

Det extra årsmötet handlade helt och hållet om situationen inom poolen globalt idag, med 
WPA och Matchroom i centrum. EPBF:s ordförande Gre Leenders gick igenom läget från 
EPBF:s perspektiv och mötet diskuterade vad som kunde göras. Mötet beslutade att EPBF 
skulle fortsätta förhandlingarna med Matchroom och hålla medlemmarna informerade. 
 
Nordic Billiard Council (NBC) 
Det nordiska rådet hade inga möten under 2020 på grund av pandemin. I mars 2021 hölls 
ett digitalt möte och i november sammanträdde rådet fysiskt i samband med EM i Turkiet, 
inför EPBF:s årsmöte. 

Det nordiska rådets fokus ligger på att samordna den nordiska tävlingsverksamheten i 
alla tre grenarna, framförallt nordiska mästerskapen, samt att ge de nordiska länderna en 
enad röst politiskt sett, så långt det är möjligt, i internationella sammanhang. 
 
 
 
 
 
 

Snooker 
 
Snookerkommittén  
Snookerkommittén (SK) som är snookerns nationella beslutande organ har haft följande 
sammansättning. 
 
1 juli 2020 - 30 augusti 2021 
Andy Nettleton (ordförande), Dmitriy Belevich (kassör), Jonas Fahlander (Förbundskapten), 
Johan Hansson, Kim Hartman, Martin Söderberg, Mikael Wendeberg och Niklas Wirtanen. 
 
1 september 2021 - 31 december 2021 
Andy Nettleton (ordförande), Dmitriy Belevich (kassör), Jonas Fahlander (Förbundskapten), 
Johan Hansson, Kim Hartman, Mikael Wendeberg, Ann-Sofie Löfgren, Micael Sundqvist, 
Morgan Högren, Suleman Kukka Salam. 
 
Sedan den 1 september då ett antal nya medlemmar kom in i SK har vi börjat att jobba med 
olika ansvarsområden. De ansvarsområden vi har är: ekonomi, nationell tävlingsverksamhet, 
internationell tävlingsverksamhet, hemsida/IT, disciplinärenden, antidoping och domare. 

Även om tävlingsverksamheten har varit hårt påverkad av pandemin under denna period 
har antalet föreningar och deltagare ökat inom snooker i Sverige. För att öka den geografiska 
spridningen och utveckla den nationella tävlingsverksamheten har SK planerat att se över 
tävlingsbestämmelserna och rankingsystemet. 

Under EM i Portugal hösten 2021 hade SK två personer anmälda till EBSAs coachingkurs. 
Tyvärr blev en av deltagarna sjuk och kunde inte åka. Suleman Kukka Salam genomförde 
utbildningen. 

Som en del av snookers utveckling har SK insett behovet av att bättre informera spelarna 
och ta del av deras åsikter. Inför SM 2021 ordnade SK ett öppet möte för alla spelarna via 
Teams. Mötet avslutades med en livelottning av SM-kvalet. 
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Nationell tävlingsverksamhet 
SK ansvarar för att ordna nationella rankingtävlingar i Sverige. Säsongen 2020/21 (sep 
2020-juni 2021) planerades 8 rankingtävlingar, 6 i Stockholm och 2 i Malmö. På grund av 
situationen med Covid 19 blev tävlingsverksamhet nedstängd från mitten av oktober 2020 
till 1 juni 2021.  
Följande tävlingar genomfördes: 
 
Nationella tävlingar säsong 2020/21 
12-13 sep 2020 
Ranking 1  Stockholm Jim Johansson 4 v 0 Shivan Mohammed Ali 
Plate 1   Stockholm Morteza Haminzai 2 v 1 Matthew Ellis 
 
25-28 september 2020 (SM från förra säsongen) 
Öppna SM 2020 Stockholm Bairaq Al-Urfy 6 v 5 Jim Johansson 
 
10-11 oktober 2020 
Ranking 2 elit  Stockholm Andy Nettleton 4 v 0 Suleman Kukka Salam 
Ranking 2 klass 1 Sollentuna Choomboon Peerasin 3 v 1 Thaweechai Phaoji 
 
 
Öppna SM Medaljer 
Guld Bairaq Al-Urfy – Kungsholmens Biljard Klubb 
Silver Jim Johansson - Kungsholmens Biljard Klubb 
Brons Henrik Svedstedt – Stockholms Snooker och Billiards Klubb 
 Suleman Kukka Salam - Kungsholmens Biljard Klubb 
 
Resten av säsongen 2020/21 inklusive Junior, Dam och Senior SM blev inställd på grund av 
pandemin. 
 
 
Nationella tävlingar säsong 2021/22 
28-29 augusti 2021 
Ranking 1 Stockholm Jim Johansson 4 v 2 Suleman Kukka Salam 
 
11-12 september 2021 
SM Dam Sollentuna Ulrika Andersson 2 v 0 Louise Furberg 
 
25-26 september 2021 
Ranking 2 Sollentuna Suleman Kukka Salam 4 v 0 Jim Johansson 
Ranking 2 plate Sollentuna Naeem Ullah Khan 2 v 0 Andrej Nasibov 
 
23-24 oktober 2021 
Ranking 3 Malmö  Nils Ritenius Manjer 4 v 1 Richard Lundin 
Ranking 3 plate Malmö  Suleman Malik 2 v 1 Mukhtar Najafi 
 
6-7 november 2021 
SM U21 junior Stockholm Nils Ritenius Manjer 4 v 1 Andrej Nasibov 
SM Senior +40 Stockholm Jim Johansson 4 v 2 Mats Eriksson 
 
26-29 november 2021 (SM från förra säsongen) 
Öppna SM 2021 Stockholm Kevin Zarekani 6 v 4 Jim Johansson 
 
 
Dam-SM Medaljer 
Guld Ulrika Andersson – Familjens Biljardklubb 
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Silver Louise Furberg - Jolo Billiard Club 
Brons Helena Benjamin – Stockholms Biljardsällskap 
 Ann-Sofie Löfgren - Jolo Billiard Club 
U21 junior SM Medaljer 
Guld Nils Ritenius Manjer – Malmö Carambole och Snooker Klubb 
Silver Andrej Nasibov - Stockholms Snooker och Billiards Klubb 
Brons Pontus Larhed – Stockholms Snooker och Billiards Klubb 
 Ahmad Hosseinzadeh - Stockholms Snooker och Billiards Klubb 
 
 
Senior SM Medaljer 
Guld Jim Johansson - Stockholms Snooker och Billiards Klubb 
Silver Mast Eriksson - Kungsholmens Biljardklubb 
Brons Henrik Svedstedt – Stockholms Snooker och Billiards Klubb 
 Andy Nettleton - Stockholms Snooker och Billiards Klubb 
 
 
Öppna SM Medaljer 
Guld Kevin Zarekani – Black Ball Pool Club 
Silver Jim Johansson - Stockholms Snooker och Billiards Klubb 
Brons Shivan Mohammed Ali – Umeå Biljardklubb 
 Bairaq Al-Urfy - Kungsholmens Biljardklubb 
 
 
 

Internationell tävlingsverksamhet 
De internationella tävlingarna under den här perioden har drabbats hårt av pandemin. Det 
enda tävling som har genomförts var EM i Portugal under oktober 2021. Sverige deltog i 
nästan alla klasser och representerades som nedan. 
 
EM U18 junior 
Viktor Mared 
Nils Ritenius Manjer 
 
 
EM U21 junior 
Viktor Mared 
Nils Ritenius Manjer 
 
 
EM 6 reds 
Nils Ritenius Manjer 
Bairaq Al-Urfy 
 
 
EM Men/Mixed Championship 
Bairaq Al-Urfy 
Suleman Kukka Salam 
 
 
EM Women 
Helena Benjamin 
Ann-Sofie Löfgren 
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EM Senior 
Jim Johansson 
Andy Nettleton 
Mats Eriksson 
Henrik Svedstedt 
 
 
EM Women Teams 
Helena Benjamin + Ann-Sofie Löfgren 
 
 
 
EM Senior Teams 
Jim Johansson + Andy Nettleton 
Mats Eriksson + Henrik Svedstedt 
 
 
 
Medaljer 
Sverige tog inga medaljer, höjdpunkterna var: 
 
EM U18 junior 
Nils Ritenius Manjer kom till sista 16. 
 
EM Women 
Ann-Sofie Löfgren kom till sista 16 
 
EM Senior 
Jim Johansson efter gruppspelet kvalificerad på 3:e plats bland 80 deltagare. 
Jim Johansson, Mats Eriksson och Andy Nettleton kom alla till sista 32 
 
 
Internationellt arbete 
 
EBSA årsmöte 2021 
I samband med EM höll EBSA årsmöte den 9 oktober 2021 i Albufeira, Portugal. Svenska 
Biljardförbundet representerades av Andy Nettleton. På mötet diskuterades kommande 
tävlingar och hur pandemin har påverkat EBSA's ekonomi. 

Jim Leacy (IBSF) och Jason Ferguson (WSF) deltog också på mötet och presenterade hur 
de tänker samarbeta framöver eftersom det de två senaste åren har funnits en del irritation 
över vem som har rätt till amatör-VM och samarbete med WCBS, som är kopplingen till IOK. 
De förtydligade att framöver kommer VM att arrangeras av IBSF och att WSF 
Championships kommer att finnas kvar som en öppen tävling. 
 
Under perioden har Andy Nettleton även varit medlem i Nordic Billiard Council. 
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