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Reflektion från ordföranden 
Alla år innebär nya förutsättningar och utmaningar, men ingen hade väl kunnat ana att vår 
verksamhet skulle drabbas av ett totalt stillastående våren 2020. Förstummade såg vi dödstalen stiga i 
Sverige och andra länder och plötsligt kändes vår verksamhet lite futtig. Det var självklart att stänga 
ner alla nationella tävlingar och uppmana våra föreningar och medlemmar att ta hand om sig, följa 
riktlinjerna och hålla sig friska.  
     Pandemin och dess restriktioner påverkade självklart mycket av vår verksamhet under 2020, både 
för föreningarna och förbundet. Men trots detta är det viktigt att komma ihåg att det också har hänt 
mycket, inte bara under det här året utan under hela perioden. Några axplock: 
2018:  

• SBF klarade RF-granskningen och återfick de medel vi blev av med året innan. Tyvärr var vi 
också tvungna att utesluta några föreningar. 

• SBF anställde en föreningsutvecklare med hjälp av medel från Idrottslyftet och flyttade också 
in på Idrottens Hus, två beslut som i backspegeln har visat sig vara en mycket bra investering. 

• Vi arrangerade Svenska Biljardgalan för första gången. 
• Idrottslyftet gav våra föreningar en möjlighet att kunna finansiera olika satsningar på 

rekrytering och träning. 
 
2019: 

• SBF närvarade vid RF-stämman i ett försök att påverka de andra förbunden att rösta emot 
den nya modellen för medlemskap och ekonomiskt stöd som riskerar att drabba biljarden 
kraftigt. Vi beslutade också att i första hand försöka nå målet 50 föreningar och 3000 
medlemmar organiskt, dvs utan att gå samman med något annat förbund. 

• Vi tog fram en Elitutvecklingsplan och en Förbundsutvecklingsplan, båda numera 
obligatoriska för att kunna få ekonomiskt stöd från RF. 

• Ett nytt tävlingsadministrationssystem, Cuescore, infördes för pool och carambole. 
• Vi tog fram första delen till en funktionärsutbildning och höll en föreningskonferens i Malmö.  
• Tydliga ansvarsbeskrivningar och befogenheter togs fram för alla kommittéer och utskott.   

 
2020: 

• Vi startade projekten för jämställdhet och föreningsutveckling, samt ett projekt om biljard för 
äldre. Stort fokus på valberedningens arbete med jämställdhetsmålet. SBF startade ett 
nätverk för alla kvinnor som är engagerade inom biljarden på något sätt. 

• Arbetsgruppen 50 föreningar bildades med målet att hjälpa nya föreningar att bildas. 
• Vi har startat arbetet med att fram en värdegrund för förbundet och skapa en Trygg 

Biljardsport. 
• Vi har infört möjligheten för nya och existerande föreningar att få hjälp av förbundet med 

administrationen i sin verksamhet genom ett servicepaket. 
 
Kort sagt har vi varit flitigt sysselsatta under den här mandatperioden med att fortsätta utbilda och 
utveckla biljardsporten i Sverige, för att få den att växa. Från ett personligt perspektiv är jag oerhört 
glad över förmånen att få vara med i den här utvecklingen och hoppas få ytterligare ett par år vid 
rodret för förbundet. När jag väl lämnar över till nya krafter är det med målsättningen att den 
personen ska ta över ett välskött, strukturerat och framförallt växande förbund där det finns en 
gemenskap och målmedvetenhet i att göra svensk biljardsport så bra den någonsin kan bli. 
 
Stort tack för den här perioden. Nu siktar vi framåt. 
 
Knivsta, 2020-10-17 
 
Eva Viding Bussell 
Ordförande, Svenska Biljardförbundet 
 
 
 



Förbundets organisation 
 
Förbundsstyrelsens sammansättning 
Under perioden 2018-2020 har förbundsstyrelsen bestått av: 
 
Ordförande:   Eva Viding Bussell, Uppsala 
Vice ordförande: Sven Junghagen, Malmö 
Kassör:   Dmitriy Belevich, Stockholm 
Ledamöter:  Dzenan Sahovic, Umeå 
   Andy Nettleton, Stockholm 
   David Pennör, Stockholm/Helsingborg 
   Bo Svensson, Göteborg 
Suppleanter:  Sam Mubarak, Kumla/Västerås 
   Mats Frösemo, Göteborg 
   Niklas Wirtanen, Stockholm 
 
Bo Svensson valde av personliga skäl att avsluta sitt uppdrag under augusti 2019. Mats Frösemo 
flyttades därmed upp från suppleant till ledamot. Samtidigt adjungerades Victor Kalita, Stockholms 
CC, in i styrelsen för att representera carambolen. 
 
På stämman valdes även Daniel Silvennoinen, Stockholms BS, Martin Söderberg, Kungsholmens BK 
samt Joakim Wille, BK Paradis, till valberedning. Revisorer under perioden har varit Moore Ranby AB 
i Göteborg, med Monika Margeta som internrevisor och Charlotte Breitcreuz som suppleant. 
 
Styrelsemöten 
2018/19: Förbundsstyrelsen har haft 13 protokollförda möten, varav två har varit fysiska möten i 
januari och mars 2019, och däremellan 11 telefonmöten under året. 
2019/20: Förbundsstyrelsen har haft 13 protokollförda möten, varav två har varit fysiska möten 
(september 2019 samt januari 2020). Däremellan har styrelsen haft 11 telefonmöten under året. 
 
Medlemsföreningar 
Vid verksamhetsårets slut 2020-06-30 hade Svenska Biljardförbundet 39 anslutna 
medlemsföreningar. Under sommaren och hösten har det tillkommit ytterligare 5, och vi har goda 
förhoppningar om att nå målet 50 föreningar och 3ooo medlemmar innan årsskiftet 2020/21. 
 
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 
uppskattad budget och följa upp och rapportera verksamheten löpande till styrelsen. 
 
Kansli och personal 
SBF har sedan januari 2019 haft sitt kansli på Idrottens Hus i Stockholm. 
Anställda från november 2018 och hela 2019: 

Sofia Asp, föreningsutvecklare, inom ramen för Idrottslyftet 
Anställda 2020: 

Sofia Asp, utvecklingskonsulent (75%) 
Jessica Pettersson, projektledare Kön har inget kön (25%) samt Biljard hela livet (15% maj-
september) 



Medlemskap 
Svenska Biljardförbundet har under perioden varit ansluten till följande internationella 
organisationer: 
European Pocket Billiard Federation (EPBF) 
Confédération Européenne de Billard (CEB) 
European Billiards & Snooker Association (EBSA) 
World Snooker Federation (WSF) 
Nordic Billiard Council (NBC) 
 
Under 2019 deltog SBF i årsmöten för EPBF samt EBSA. Dessutom har SBF deltagit i tre NBC-möten 
under perioden.  
 
 
Förbundets verksamhet under perioden 
 
Administration och strategiarbete 
Förbundsstyrelsen har under den här tvåårsperioden fortsatt arbetet med utveckla administrativa 
rutiner och ta fram långsiktiga planer för förbundets arbete. Arbetet har strukturerats upp och många 
rutiner finns nu på plats. Förbundsstyrelsen har bland annat tagit fram uppdragsbeskrivningar för 
grenkommittéerna och utskotten. Genom vår anställda föreningsutvecklare har rutiner för 
föreningsansökningar och uppföljning och stöd till våra föreningar utvecklats och förbättrats. Vi är nu 
en god bit på vägen mot att vara ett professionellt förbund som arbetar progressivt. 

Genom att vi numera har ett kansli på Idrottens Hus i Stockholm har vi nära kontakt med de 
andra specialidrottsförbunden och naturligtvis med RF/SISU. Det har resulterat i bättre dialog med 
RF och ett naturligt nätverk med i synnerhet de mindre förbunden.  
 
I linje med idrottsrörelsens gemensamma Strategi 2025 har förbundsstyrelsen även tagit fram en 
strategi för förbundet för perioden 2020-2025. Denna strategi delas upp i tvååriga 
verksamhetsinriktningar och verksamhetsplaner, vilka i sin tur ligger till grund för kommittéernas och 
utskottens arbete. 
 
RF-granskning, RF-stämman och storlekskrav 
Under 2017 och 2018 genomförde RF en granskning av våra föreningar, där det första resultatet gav 
oss färre än 25 godkända föreningar. Det innebar att SBF fick minskade bidrag från RF under 2018. 
Under hösten 2018 meddelade RF att 25 föreningar klarat granskningen och att SBF därmed skulle få 
fullt bidrag för 2019 samt undslippa risk för uteslutning vid RF-stämman 2019. Granskningen innebar 
dock att vi ålades att utesluta fem föreningar på grund av att de varken under 2017 eller 2018 svarat 
RF och skickat in de efterfrågade underlagen. Ett antal föreningar fick även anmärkningen större eller 
mindre avvikelse vid granskningen.  
 
Till RF-stämman 2019 la Riksidrottsstyrelsen (RS) fram två större propositioner avseende 
Anslutningsformer respektive Stödformer. Båda dessa propositioner skulle i hög grad påverka de 
mindre förbunden negativt. SBF samverkade därför med några av de andra mindre förbunden i 
arbetet med att skriva svar på remisserna. Eftersom de här propositionerna var viktiga för SBFs och 
andra mindre förbunds framtida överlevnad valde förbundsstyrelsen att lägga mycket tid och resurser 
kring detta. Det är en förklaringarna till det negativa resultatet för 2018/19, då förbundsstyrelsen i 
förväg inte kunnat förutse dessa kostnader och budgeterat för dessa. Efter remissomgången fick vi 
igenom ett fåtal av de förslag på ändringar vi föreslagit men de stora frågorna med störst påverkan för 
oss låg tyvärr kvar i de propositioner som lades fram till stämman. 
 
RF-stämman, RF:s högsta beslutande organ, ägde rum i maj 2019 och Biljardförbundet 
representerades av förbundsordförande Eva Viding Bussell som även var ombud för SBF, vice 
ordförande Sven Junghagen samt Sofia Asp. De mindre förbunden som vi samarbetat med samt Eva 
Viding Bussell var uppe i talarstolen vid flera tillfällen och försökte påverka stämman att inte rösta i 
enlighet med förslagen. Tyvärr gav det inte resultat. Stämman valde också för första gången någonsin 
att utesluta två specialidrottsförbund ur RF på grund av att de inte uppfyllde storlekskravet, Svenska 



Kälksportförbundet och Svenska Landhockeyförbundet. Ett mycket tråkigt beslut som inte gick i linje 
med övriga diskussioner och propositioner på stämman om att vara en idrottsrörelse öppen för alla. 
 
Det beslut som främst kommer att påverka SBF framöver är att förbund nu är kategoriserade i större 
och mindre förbund. Ett större förbund har 3 000 medlemmar och 50 föreningar registrerade i 
IdrottOnline. De förbund som klassificeras som mindre kommer att få kraftigt minskade bidrag från 
RF framöver. Propositionen som antogs av RF-stämman uppmanade alla förbund att växa, antingen 
organiskt eller genom att gå samman med andra förbund, och vid SBF:s föreningskonferens hösten 
2019 diskuterades denna fråga. Diskussionen landade i att SBF i första hand ska försöka växa på egen 
hand och inte i ett första skede undersöka möjligheterna att gå samman med ett annat förbund.  
 
Efter RF-stämman har samtliga SF fått delta i dialoger kring hur de nya stödformerna ska utformas. 
SBF har deltagit aktivt på dessa dialoger och framfört våra synpunkter på utformningen. Att 
stödsystemen görs om är i sig positivt, eftersom det nu blir tydligt vilka parametrar stöden bygger på, 
och de indelas också i olika kategorier med tydliga regler för användning och uppföljning. Stöden 
fördelas numera i tvåårsperioder, där nuvarande period avser 2020-2021, nästa 2022-2023, osv. 
Nuvarande period är en övergångsperiod där alla SF är garanterade 90% av sina tidigare bidrag år 
2020 och 80% av sina bidrag år 2021.  

Från år 2022 gäller det nya stödsystemet fullt ut. Det innebär att för att SBF ska klassificeras 
som ett större förbund vid fördelningen av stöd för perioden 2022-23 måste SBF ha 50 föreningar och 
3 000 medlemmar registrerade i IdrottOnline den 31 december 2020. Utifrån beslutet att växa på 
egen hand satte förbundsstyrelsen upp målet att ha 50 föreningar och 3 000 medlemmar vid årsskiftet 
2020/21 och en arbetsgrupp tillsattes. Denna arbetsgrupp har arbetat hårt för att nå det målet och 
Biljardsverige har engagerat sig i denna viktiga fråga, vilket har gett resultat. I skrivande stund har vi 
kommit upp i 45 föreningar och drygt 2500 medlemmar, och arbetet har givetvis högsta prioritet även 
under resten av året. 
 
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 2020-2021 och togs fram 
under 2019. 
 
Föreningskonferens och Biljardgalan 
I samband med förbundsstämman 2018 arrangerades den första Svenska Biljardgalan för att 
uppmärksamma spelare, föreningar och andra insatser som gjorts under det gångna året. Priser 
delades ut i 14 kategorier till följande historiska vinnare: 
Årets spelare, alla kategorier: My Nguyen, BK Stöten 
Årets spelare, Herr: Christian Sparrenlöv Fischer, BK Stöten 
Årets spelare, Dam: Helena Benjamin, Stockholms BS 
Årets Junior: My Nguyen, BK Stöten 
Årets Senior: Johan Svanberg, BK Örnen 
Årets Lady: Annika Nilsson, Familjens BK 
Årets Poolare: Ann-Sofie Löfgren, TriQ Club 
Årets Carra: David Pennör, BK Borgen 
Årets Snook: Belan Sharif, Kungsholmens BK 
Årets förening: Umeå BK 
Årets Tävlingsarrangör: Stockholms Carambole Club 
Årets Ungdomsledare: Daniel Silvennoinen, Stockholms BS 
Årets Eldsjäl; Robert Haag, BK Stars 
Årets Fair Play: Juniorlandslaget i Pool – Ragnar Grönsten, My Nguyen, William Viitanen, Kasper 
Östlund 
 



Under 2019 anordnades en mycket uppskattad föreningskonferens i Malmö där 25 föreningar deltog. 
Under två dagar hölls föreläsningar och workshops om tävlingsverksamheten, ekonomiska 
förutsättningar, rekrytering, föreningsutveckling, med mera. I samband med konferensen 
arrangerades även Svenska Biljardgalan för andra året i följd, där följande vinnare i 11 kategorier 
korades: 
Årets spelare: My Nguyen, BK Stöten 
Årets Junior, My Nguyen BK Stöten 
Årets Carra: Michael Nilsson, Staffanstorp BC 
Årets Poolare: Henrik Larsson, Malmö BK 
Årets Snook: Simon Lindblom, Stockholm SBK 
Årets förening: Malmö Carambole- och Snookerklubb 
Årets Tävlingsarrangör: Stockholms Snooker- och Billiardsklubb 
Årets Ungdomsledare: Sam Mubarak, Kumla BC 
Årets Eldsjäl: Linus Thor, Uppsala BS 
Årets Fair Play: Jessika Nilsson, Familjens BF 
Årets Komet: Ragnar Grönsten, BK Milen 
 
Byte av tävlingsadministrativt system 
Ett stort projekt under perioden har varit att byta ut BiljardOnline mot CueScore, SBF:s nya 
tävlingsadministrativa system. Det har under en längre period funnits en diskussion om att lämna 
BiljardOnline och välja ett annat system för tävlingsadministrationen. När det europeiska 
poolförbundet, som äger BiljardOnline, meddelade att de skulle lägga ner utvecklingen av verktyget 
började en arbetsgrupp på allvar titta på olika alternativ.  
      Ett av alternativen var CueScore, ett system som redan användes av Carambolekommittén 
som rapporterades vara mycket nöjda med funktionerna. Arbetsgruppen träffade representanter för 
CueScore och la fram vilka funktioner som var viktiga för SBF som helhet, då tanken var att alla tre 
grenarna skulle gå över till det nya systemet. CueScores presentation angav att de kunde möta dessa 
villkor och att de dessutom ville arbeta tillsammans med SBF för att möta våra framtida behov. De 
ansågs därför vara det bästa alternativet för SBF och efter en intensiv period av dataöverföring 
implementerades CueScore till säsongsstarten 2019/20.  
      Från och med 2020 används CueScore fullt ut av carambole och pool, med planen att även 
snooker ska gå över till verktyget. CueScore saknar dock i dagsläget viktiga funktioner för snooker och 
Snookerkommittén använder därför än så länge det egenutvecklade systemet snooker.nu för sin 
tävlingsverksamhet.   
 
Kommunikation med föreningarna 
Förbundet har arbetat hårt 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. Varje gren har fått en 
egen avdelning på hemsidan, liksom ungdomssatsningen Ung Biljard. Grenkommittéerna ansvarar för 
att löpande lägga upp nyheter och artiklar på sin avdelning. Under 2019 startades även Instagram-
kontot Svensk biljard som ett led i att använda sociala medier mer i vår kommunikation. 
 
 
Utskottsverksamhet 
Anläggning 
Anläggningsfrågan är ett viktigt område för oss. Under perioden har SBF bland annat deltagit i det 
anläggningsforum som Stockholmsidrotten driver. I samband med föreningskonferensen hösten 2019 
presenterade tre föreningar hur de har arbetat för att skapa föreningsdrivna hallar. Under perioden 
har även ett kartläggningsarbete över vilka typer av hallar våra föreningar bedriver sin verksamhet i 
påbörjats. 
 
Barn och Ungdom 
I början av mandatperioden tillsattes ett utskott med barn- & ungdomsansvarig i styrelsen och en 
egen verksamhetsplan. Utskottet har under perioden arbetat med flera projekt som syftar till att 
rekrytera nya unga till sporten samt utbilda ledare, till exempel arbetar vi med begreppet 
‘’UngBiljard’’ som lyfts upp på sociala medier för att marknadsföra sporten mot specifikt unga 



utövare. Vi har också tagit fram ett grundpaket som ska underlätta för unga biljardspelare att börja 
spela biljard, samt underlätta för fritidsledare, tränare och föräldrar att förhålla sig till sporten i 
riktlinje med den biljardkultur som förbundet strävar efter. Utskottet håller även på att ta fram en 
grundtränarutbildning som kommer vara klar under våren 2021. Ungdoms-SM har spelats i både 
snooker och pool där en tydlig utveckling kan ses. För ungdoms-SM i pool kan vi med glädje 
konstatera en tydlig utveckling, från 46 deltagare 2018 till 92 deltagare år 2020 med fyra kvaldistrikt. 
Utskottet har även tittat på möjligheter för ett USM i carambole men tyvärr är intresset inte tillräckligt 
stort för detta just nu. I övrigt har utskottet varit i kontinuerlig kontakt med flera biljardföreningar 
runt om landet för att utveckla deras verksamhet för barn och ungdom.  
 
Elitutveckling 
En Elitutvecklingsplan har tagits fram under 2019 och godkänts av RF. En sådan plan är numera en 
obligatorisk del för att uppfylla kraven för att beviljas elitstöd från RF. I planen redogör SBF för sina 
mål och aktiviteter under 2020-21 för att utveckla elitverksamheten, bland annat en 
talangutvecklingstrappa och gemensamma aktiviteter för alla tre landslag.  
 
PR & Media 
Under perioden har det framkommit ett behov av att dela in detta utskott i flera mindre delar för att 
bättre kunna fokusera på vad som ska åstadkommas, exempelvis marknadsföring och arbete med 
sponsorer. Brist på tid och resurser har också gjort att arbetet inom utskottet inte kommit igång som 
planerat. Under nästa period kommer därför utskottet att struktureras om, med tydliga målsättningar 
och avgränsningar för varje område. Utskottets arbete kommer också vara av högsta prioritet eftersom 
det är ett av våra viktigaste områden för rekrytering och tillväxt. 
 
Utbildning 
Under 2019 påbörjades arbetet med förbundets första interna utbildning, en funktionärsutbildning 
som omfattade flera olika moment, däribland tävlingsledare och domare. Tanken med kursen var att 
de som fullföljde den skulle vara certifierade tävlingsfunktionärer med kompetens inom flera 
områden. Kursen innehöll både fysiska och digitala träffar och det första tillfället ägde rum i samband 
med föreningskonferensen i Malmö hösten 2019. Uppföljningen var planerad till våren 2020 men gick 
i stå på grund av situationen med corona. Under 2021 görs därför ett omtag av utbildningen, med 
delvis ett annat upplägg. 
 
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.  

För parabiljarden beviljades vi inga pengar för 2020-21 av RF, men i februari 2020 
återupplivades ändå evenemanget European Masters, som består av två tävlingar för eliten inom 
rullstolsbiljard med vår egen Henrik Larsson i spetsen. Tävlingarna spelades inom ramen för Malmö 
Open, Europas och kanske världens största event för paraidrott. I övrigt har diskussioner förts om 
olika projekt för att stärka och utveckla parabiljarden både i Sverige och inom Norden, men i likhet 
med många andra aktiviteter har arbetet gått på sparlåga på grund av covid-19. 

Trygg biljard innefattar flera områden. Området spänner från antidoping och en rättssäker 
hantering av bestraffningsärenden till en trygg miljö i våra biljardhallar och en gemensam syn på vad 
svensk biljard står för. Tanken på Trygg biljard ska finnas med i alla beslut och i allt utvecklingsarbete 
vi gör. Inom ramen för arbetet med Trygg biljard har vi tagit fram en värdegrund för SBF. 

Alla som är medlemmar i en biljardförening omfattas av RF:s stadgar och 
antidopingreglemente. SBF har utarbetat ett Antidopingprogram som beskriver förbundets 
antidopingarbete. Det är ett krav från RF att samtliga SF har ett antidopingprogram som varje år ska 
ses över och uppdateras vid behov. 
 
 
Projekt under perioden 
Kön har inget kön – Jämställdhet 
Under 2019 ansökte och beviljades SBF medel för ett tvåårigt projekt 2020-21 med syftet att öka 
jämställdheten inom svensk biljardsport. Ett uttalat mål var att kunna uppfylla RF:s nya stadgekrav 



om könsrepresentation 60/40 i förbundsstyrelse och valberedning, men i projektet ingår också att öka 
kunskapen och medvetenheten inom förbundet om jämställdhet, normer och inkludering. Till vår 
stora glädje har valberedningen också utan problem kunnat presentera ett förslag på ny styrelse inför 
förbundsstämman i november som uppfyller RF:s krav utan att tumma på kompetensen hos 
kandidaterna. 

Inom ramen för projektet har vi kunnat anställa en projektledare på 25 % som under 2020 
har lotsat förbundsstyrelsen, valberedningen och grenkommittéerna genom föreläsningar och 
workshops i ämnet. Projektledaren har också genomfört en omfattande kartläggning inom 
biljardsporten om hur våra medlemmar ser på normer, jämställdhet, jämlikhet, inkludering och 
liknande grundläggande frågor. Resultatet kommer att presenteras innan året är slut. Ett projekt inom 
projektet har också varit att starta ett nätverk – Kvinnliga Egon – för att samla alla kvinnor som spelar 
biljard, har familj som spelar biljard, är engagerade i en förening eller på annat sätt är allmänt 
intresserade av biljard. Syftet är att alla deltagare ska kunna medverka på sin egen nivå och kunna 
utveckla sitt spel och föreningsengagemang på det sätt som passar dem bäst. 
 
Framtidens förening - Föreningsutveckling 
Våra medlemsföreningars utveckling och framtid är själva navet i Biljardförbundets verksamhet. Vi 
finns till för föreningarna och det är vår uppgift att se till att de har förutsättningar för att växa och 
utvecklas. Det var därför självklart att söka medel hos RF till ett projekt som fokuserar på nya sätt att 
åstadkomma detta. Projektet beviljades för perioden 2020-21 och startade i våras. Målet med 
projektet är att öka kompetensen kring att leda och arbeta ideellt i en biljardförening. En viktig del 
inom projektet är att bygga upp ett närmare samarbete mellan våra föreningar och RF/SISU 
distrikten. Corona har dock inneburit en viss förskjutning av tidsplanen för projektet framför allt när 
det gäller föreningsbesök. Under sommaren genomfördes en föreningsenkät för att kartlägga hur 
föreningsdemokratin och det ideella engagemanget ser ut. Dessa svar bearbetas just nu. 
 Ett projekt inom projektet är fyra pilotföreningar som arbetar med dessa frågor lite djupare. 
På grund av corona har inte heller detta arbete kunnat utföras i så stor utsträckning som planerat.  
 
En kö hela livet – Idrott för äldre 
Idrott för äldre är ett projekt som RF fick i uppdrag att genomföra av regeringen innan 
coronapandemin slog till. Första fasen handlade om att kartlägga vilken verksamhet riktad mot en 
äldre målgrupp som idag finns hos föreningarna, vilket är något som SBF gärna ville ha siffror på. Vi 
anmälde oss därför till projektet och beviljades 50 000 kr i stöd under 2020 för att genomföra 
kartläggningen fram till september i år. Resultatet av denna undersökning kommer också publiceras 
innan året är slut. 
 
 
Tävlingsverksamhet 
 
Carambole 
Carambolekommittén har under perioden haft följande medlemmar: Bo Svensson (BK Milen), Bo 
Bäckman (Stockholms CC), Lars Ringby (Malmö CSK), Joakim Wille (BK Paradis), David Pennör (BK 
Borgen), Rikard Ljung (BK Paradis) och Victor Kalita (Stockholms CC).  

Kommittén har löpande arbetat med att underhålla tävlingsbestämmelser och ta hand om 
ärenden/förslag som kommer in via aktiva spelare. Kommitténs främsta arbetsinsats har dock varit 
tävlingsarrangemang samt arbete med nya tävlingsadministrativa systemet Cuescore, som 
carambolen var först ut med att använda av alla grenarna. En annan del av verksamheten har också 
varit att stötta klubbarna med att få igång livestreaming på våra tävlingar för att sprida sporten.  
 
Utveckling 
Utvecklingen har som ovan nämnts framförallt skett kring arrangemangen av tävlingar. Cuescore har 
varit en stor del i detta då vi upplevt att tävlingsadministrationen har blivit mycket enklare, och fler 
föreningar har också valt att arrangera tävlingar. Vi har dessutom gått från att inga tävlingar har haft 
livestreaming till att cirka hälften av alla tävlingar nu livestreamas. Det kommer bli än mer 
livestreaming framöver då fler föreningar arbetar med att sätta upp streamingstationer.  

Flera nya ställen att utöva carambole har också tillkommit. I Staffanstorp har det satts upp ett 
carambolebord, i Kumla finns numera två carambolebord och även på Karlskogas Biljardsalong har 
det tillkommit ett carambolebord.  



De flesta föreningar som arrangerar tävlingar har även haft Cuescore-utbildningar för sina 
funktionärer.  
 
Nationell tävlingsverksamhet 
Säsongen 2018/19 hade vi 77 unika deltagare på våra tävlingar. Säsongen 2019/2020 har vi haft 91 
unika deltagare på våra tävlingar fram till juni. Resten av säsongen blev framskjuten till hösten 2020 
på grund av coronapandemin.  

Då vi inte har allt för många hallar med förutsättningarna att arrangera tävlingar i Carambole 
får man anse spridningen som bra. Tävlingar har arrangerats hos: BK Borgen, Helsingborg; Malmö 
CSK, Malmö; Stockholm CC, Stockholm; Stockholm BS, Stockholm samt Staffanstorps BC, 
Staffanstorp. Staffanstorp är en ny arrangör som tillkommit under detta år. Även Old Fellows i Kumla 
är en ny förening som tillkommit och som ska arrangera tävling under hösten 2020.  

Michael Nilsson slog nytt svenskt rekord 2019 på en Elittävling i Malmö genom att göra 40 
poäng på 7 ingångar.   
 
2018/19 genomfördes 32 tävlingar inklusive SM individuellt och i lag.  
Placeringar nationella rankingen 2018/19:  1. Michael Nilsson, Staffanstorp BC 2. David Pennör, BK 
Borgen 3. Nalle Olsson, BK Borgen 
 
2018/19 Placeringar individuella SM: 1. Torbjörn Blomdahl, BK Borgen 2. Björn Lohmander, BK 
Borgen 3. David Pennör, BK Borgen och Nalle Olsson, BK Borgen 
 
2018/19 Placeringar Lag-SM: 1. BK Paradis 2. BK Borgen 3. Stockholm CC  
 
Säsongen 2019/20 är ännu ej avslutad och mästerskapen har ännu inte spelats, detta på grund av 
corona-situationen.  
 
Internationell tävlingsverksamhet 
EM 2020 Turkiet: Yenny Bajtner placerade sig på en 20:e plats. 
VM 2019 Danmark: Torbjörn Blomdahl vann VM-guld! Michael Nilsson placerade sig på en 34:e 
plats. 
EM 2019 Tyskland: Torbjörn Blomdahl placerade sig på en 18:e plats. 
VM 2018 Cairo: David Pennör placerade sig på en 41:a plats. Torbjörn Blomdahl placerade sig på 10:e 
plats.  
 
VM i 3-vallars carambole, Randers, Danmark 26-30 nov 2019 
Danska Biljardförbundet, DDBU, levererade en förstklassig VM-turnering med alla de stora namnen 
och till vår stora glädje lyckades Sverige placera sig allra högst upp på prispallen tack vare Torbjörn 
Blomdahls fenomenala insats. Efter en nagelbitare till final var det fantastiskt att se Torbjörn höja 
VM-bucklan i triumf, och pappa Lennart i publiken var påtagligt rörd av Torbjörns seger. Sverige hade 
en stor hejaklack på plats i Randers, något som Torbjörn tackade för efteråt. Tyvärr gav Torbjörns 
sjunde VM-titel ingen direkt genklang i media, trots ett flertal pressmeddelanden och annan spridning 
av nyheten. 
 
Internationellt arbete 
Victor Kalita tillsammans med förbundsordförande Eva Viding Bussell representerade Svenska 
Biljardförbundet på ett möte med de övriga nordiska förbunden som hölls i samband med VM i 
Danmark. Den fråga som lyftes för carambolen som var viktig var konflikten mellan PBA och 
UMB/Kozoom. Det togs inga beslut i frågan utan det diskuterades endast hur vägen framåt skulle 
kunna se ut.  
 
 
 
Snooker 
Snookerkommittén har under perioden haft följande medlemmar: Andy Nettleton (ordförande, 
Stockholm SBK), Dmitriy Belevich (kassör, Stockholms SBK),  Jonas Fahlander (förbundskapten, 
Stockholm SBK), Johnny Eriksson (Stockholm SBK), Johan Hansson (Stockholm SBK), Kim Hartman 
(Kungsholmens BK), Martin Söderberg (Kungsholmens BK), Mikael Wendeberg (Malmö CSK) och 
Niklas Wirtanen (Kungsholmens BK). 

Samarbetet inom SK har fungerat bra och i samband med att Malmö har börjat arrangera 
tävlingar har också Mikael Wendeberg från MCSK kommit in i SK.  



Aktiviteter 
I september 2018 började SSBK med träningar för både juniorer och vuxna spelare. Varje söndag 
under säsongen förutom när det är tävling har Stockholms SBK träning kl 11-13 där tränare Jonas 
Fahlander och Tony Barmin finns tillgängliga, liksom George To och Andy Nettleton, båda erfarna 
spelare som ger tips och råd. Mellan kl 13 och 15 spelas en handicapturnering för alla som är med för 
att kunna prova på det som man har lärt sig under träningen. 
 
I juli 2019 genomfördes ett träningsläger i Stockholm med PJ Nolan. PJ är välkänd inom 
internationell amatörsnooker och lägret var en succé. Ett uppföljningsläger hade planerats i juli 2020 
men blev tyvärr inställt pga. coronapandemin. 
 
Nationell tävlingsverksamhet 
Under säsongen 2018/19 spelades 8 rankingtävlingar (6 i Stockholm och 2 i Malmö) och SM i 4 olika 
klasser: Öppna SM, U21-SM, Senior-SM och Dam-SM. Detta är första året en rankingtävling i snooker 
har spelats utanför Stockholm. Tävlingar i Malmö har verkligen gett en ny spridning av spelare. 
Deltagare som har börjat tävla i Malmö kommer upp till Stockholm och tvärt om. 
 
Säsongen 2019/20 planerades 8 rankingtävlingar, 6 i Stockholm och 2 i Malmö. I år introducerades 
även två nya rankingtävlingar uppdelat i klass 1 och klass 2 för att uppmuntra både lägre rankade 
spelare och nya spelare att delta i tävlingar. På grund av situationen med Covid-19 stängdes dock 
tävlingsverksamheten ned i mars 2020. 
 
Säsongen 2016-17 hade snooker i Sverige gått ner till 4 rankingtävlingar om året, nu har vi kommit 
upp till 8 tävlingar och i två av dem har vi dessutom en klassindelning. Antal deltagare i samtliga 
tävlingar håller nu också en mer stabil nivå.  
 
Nationella tävlingar 2018/19 
Ranking 1 Stockholm Simon Lindblom, SSBK 3 v 1 Arpat Pulat, SSBK 
Ranking 2 Stockholm Mats Eriksson, KBK 4 v 0 Suleman Kukka Salam, KBK 
Ranking 3 Malmö  Jim Johansson, KBK 4 v 0 Andy Nettleton, SSBK 
Ranking 4 Stockholm Jim Johansson, KBK 4 v 2 Belan Sharif, KBK 
Ranking 5 Stockholm Arpat Pulat, SSBK 3 v 1 Suleman Kukka Salam, KBK 
Ranking 6 Malmö  Chi Voong, MCSK 4 v 2 Richard Lundin, MCSK 
Ranking 7 Stockholm Arpat Pulat, SSBK 3 v 1 Simon Lindblom, SSBK 
Ranking 8 Stockholm Belan Sharif, KBK 3 v 0 Arpat Pulat, SSBK 
 
Öppna-SM Stockholm Simon Lindblom, SSBK 6 v 5 Jim Johansson, KBK 
U21-SM Stockholm Andrej Nasibov, SSBK 4 v 1 Nils Ritenius Manjer, MCSK 
Senior-SM Stockholm Mats Eriksson, KBK 4 v 1 Johan Eriksson, SSBK 
Dam-SM Stockholm Ulrika Andersson, Familjens BF 2 v 1 Helena Benjamin,  
    Stockholms BS 
 
Nationella tävlingar 2019/20 
Ranking 1  Stockholm Belan Sharif, KBK 4 v 0 Andy Nettleton, SSBK 
Ranking 2 klass 1 Stockholm Andy Nettleton, SSBK 4 v 2 Jim Johansson, KBK 
Ranking 2 klass 2 Sollentuna Sadeq Muhammadi, SSBK 2 v 0 Viktor Mared, SSBK 
Ranking 3  Malmö  Nils Ritenius Manjer, MCSK 4 v 2 Richard Lundin,MCSK 
Ranking 4  Stockholm Suleman Kukka Salam, KBK 4 v 3 Andy Nettleton, SSBK 
Ranking 5  Stockholm Andrej Nasibov, SSBK 4 v 3 Nils Ritenius Manjer, MCSK 
Ranking 6 klass 1 Stockholm Jim Johansson, KBK 4 v 0 Mats Eriksson, KBK 
Ranking 6 klass 2 Sollentuna Viktor Mared, SSBK 3 v 2 Mehdi Nouri, KBK 
Ranking 7  Malmö  inställt 
Ranking 8  Stockholm inställt 
Öppna SM flyttades till hösten 2020 och övriga SM ställdes in på grund av pandemin.  
 
Säsongens högsta serier 115 - Jim Johansson 
 
 
 
 
 



Internationell verksamhet 
 
Team Sweden Snooker 2018-19 
IBSF-VM i Myanmar valdes bort på grund av osäkerhet med de olika världsmästerskap som nu finns i 
och med situationen med World Snooker Federation (WSF). I januari blev WSF Championship tyvärr 
inställt efter Henrik Svedstedt (svensk mästare 2018) redan hade bokat resan till Dubai för att spela i 
seniortävlingen. 
 
Nordic Snooker Championship 2019 - Stockholm 
Deltagare: Belan Sharif, Henrik Svedstedt, Mats Eriksson, Jim Johansson, Arpat Pulat, Andrej 
Nasibov, Max Nettleton och Nils Ritenius Manjer. 
 
NM-medaljer: 
Mats Eriksson  brons 
Belan Sharif  brons 
 
EBSA European Championship 
Deltagare U18 och U21: Max Nettleton och Nils Ritenius Manjer 
 
Pink Ribbon Pro-Am 2019, South West Snooker Academy, Gloucester, England 
Deltagare: Max Nettleton och Nils Ritenius Manjer. 
Team Sweden Snooker 2019-20 
IBSF-VM i Turkiet valdes även detta år bort på grund av osäkerhet med de olika världsmästerskap 
som nu finns med World Snooker Federation (WSF) och för att spara pengar till andra tävlingar. 
 
WSF U18 Malta 
Deltagare: Nils Ritenius Manjer, Viktor Mared, Walter Laikre 
 
Nordic Snooker Championship 2020 - Köpenhamn, Danmark 
Deltagare: Simon Lindblom, Jim Johansson, Andy Nettleton, Suleman Kukka Salam, Max Nettleton 
och Nils Ritenius Manjer, Chi Voong, Richard Lundin. 
 
NM-medaljer: 
Simon Lindblom brons 
 
EBSA European Championship 
Deltagare U18: Nils Ritenius Manjer, Viktor Mared, Walter Laikre 
Deltagare U21: Andrej Nasibov, Max Nettleton, Nils Ritenius Manjer, Viktor Mared, Walter Laikre 
6 reds: Suleman Kukka Salam 
Open: Suleman Kukka Salam 
Simon Lindblom valda att inte resa pga. coronapandemin som bröt ut under tävlingens gång. 
 
Internationellt arbete 
Svenska Biljardförbundet är ansluten till EBSA, IBSF (genom EBSA) och WSF. Andy Nettleton 
representerade Sverige på EBSA:s årsmöte 8 juni 2019 i Belgrad, Serbien. WSF har inget öppet 
årsmöte och i samband att Sverige inte har deltagit i IBSF-tävlingar de senaste två åren har vi inte haft 
någon representant på årsmötet. EBSA:s årsmöte 2020 blev inställt pga. Covid-19. 
 
 
Pool 
Poolkommittén har under perioden haft följande medlemmar i olika konstellationer:  
Dzenan Sahovic (Umeå BK), Robert Haag (BK Stars), Eva Viding Bussell (JoLo BC), Jessika Nilsson 
(Familjens BF), Linus Thor (Uppsala BS), Christian Sparrenlöv Fischer (BK Stöten), Tony Björkenius 
(BK Söder), Tom Eksell (BK Flamingo), Patrik Enbom, (BK Stöten), Bengt Engfeldt (Stockholms BS), 
Lennart Efraimsson (BK Milen), Gabriel Azar (Stockholms BS), Daniel Silvennoinen (Stockholms BS) 
samt Ann-Sofie Löfgren (JoLo BC). 
 
Utveckling och kommittéarbete 
Det största arbetet under perioden har varit införandet av Cuescore som nytt tävlingsadministrativt 
system för pool och carambole, vilket krävt en hel del manuellt arbete med att föra över data från 



BiljardOnline, lägga upp aktuell ranking och inte minst utbilda användare i systemet. Cuescore gick 
live till säsongsstarten 2019/20 och har sedan dess fungerat i princip smärtfritt. Poolkommittén för 
också en löpande dialog med Cuescore-teamet om detaljer och funktioner som vi anser viktiga för vår 
tävlingsverksamhet. 
Under säsongen 2019/20 har kommittén fokuserat mycket på organisation och rollfördelning. I 
februari 2020 avgick Dzenan Sahovic som ordförande i kommittén och Eva Viding Bussell klev in som 
tillförordnad ordförande till och med förbundsstämman i november. Kommittén har tillsatt ett antal 
arbetsgrupper som ansvarar för ett visst område och följer en tidsplan för varje projekt inom området. 
Inför övergången till kalenderår 2021 har kommittén under 2020 haft ett digert arbete med att gå 
igenom och uppdatera tävlingsbestämmelserna, liksom att se över modellen för SM-tävlingarna och 
uttagningen till landslaget. Flera digitala informationsträffar planeras under hösten för att informera 
om läget inför nästa säsong. 
 
Nationell tävlingsverksamhet 
Under säsongen 2018/19 spelades 67 rankingtävlingar inom ramen för Swedish Pool Tour, uppdelat 
på 9 omgångar för SPT250-500-1000, samt SPT125. Totalt hade vi drygt 2000 tävlingsstarter. 
Spelorterna har fördelats så jämnt som möjligt över landet, från Malmö i söder till Umeå i norr, med 
ambitionen att ha tre olika regioner i spel samma helg. Det arrangerades också SM i ett antal olika 
klasser och discipliner. 
Total rankingsegrare 2018/19: Adrian Weiss från Malmö BK och Senharip Azar, Stockholms BS, 
delade förstaplatsen på rankingen efter att ha uppnått samma antal poäng och samma snitt efter 9 
omgångar. 
 
Säsongen 2019/20 är fortfarande inte avslutad då coronapandemin orsakade total nedstängning av 
den nationella tävlingsverksamheten mellan mars och september 2020, men mellan september 2019 
och mars 2020 spelades 60 rankingtävlingar med totalt 642 tävlingsstarter. 
 
SM-segrare 2018/19: 

 SM Herr SM Dam SM 43+ 

14-1 Tomas Larsson, Gefle BK Jessika Nilsson, Familjens BF 
Sanne Azar, Stockholms 
BS 

9-ball 
Christian Sparrenlöv 
Fischer, BK Stöten 

Helena Benjamin, Stockholms 
BS 

Sanne Azar, Stockholms 
BS 

10-ball Tomas Larsson, Gefle BK Monika Margeta, Kville BC 
Tomas Larsson, Gefle 
BK 

8-ball Marcus Chamat, Gefle BK 
Ulrika Andersson, Familjens 
BF 

Marcus Chamat, Gefle 
BK 

 
Segrare Lag-SM: Gefle BK, Gefle 
 
Segrare Ungdoms-SM 2019 
Flickor U18: My Nguyen, BK Stöten 
Pojkar U18: William Viitanen, BK Stöten 
Pojkar U16: Kevork Julmekian, Stenungssund Fritidsgård 
 
 
SM-segrare 2019/20: 
 
Segrare Ungdoms-SM 2020 
Flickor U18: Linnea Hjalmarström, Stockholms BS 
Pojkar U18: William Viitanen, Stockholms BS 
Pojkar U16: Walter Laikre, Stockholms BS 
 
Finalen i Lag-SM spelas i oktober 2020. SM för Dam och Herr i 8-ball, 9-ball, 10-ball samt 14-1 spelas 
i december 2020. 
 
 
 



Internationell tävlingsverksamhet 
 
EM 2018 var ett jubileums-EM då EPBF firade 40 år. Över 500 spelare plus funktionärer deltog, och 
Sverige skickade en rekordstor trupp på nästan 30 deltagare. Satsningen belönades med guld, silver 
och brons! 
EM-silver Wheelchair: Henrik Larsson, Malmö BK 
EM-brons Ladies: Ulrika Andersson, Familjens BF; Annika Nilsson, Familjens BF 
EM-silver Ladies Team: Annika Nilsson, Familjens BK, Ann-Sofie Löfgren, TriQ Club, Ulrika 
Andersson, Familjens BF 
JEM-guld Girls: My Nguyen, BK Stöten 
JEM-brons U19: William Viitanen, BK Stöten, Kasper Östlund, Borlänge BK, Ragnar Grönsten, BK 
Milen 
 
Till EM 2019 skickade vi en mindre trupp för dam, herr och rullstol och medaljerna blev aningen 
färre: guld och brons i rullstolsklassen. Det blev också ett antal femteplatser vilket ändå är ett mycket 
gott betyg för svensk biljard i den knivskarpa konkurrens som numera råder inom Europa. På 
juniorsidan försvarade My Nguyen sitt guld från 2018 och knep också en medalj i 10-ball. För Seniors 
och Ladies blev det bra utdelning för damerna i form av guld och brons. 
EM-guld Wheelchair: Henrik Larsson, Malmö BK 
EM-brons Wheelchair: Henrik Larsson, Malmö BK 
EM-guld Ladies: Lagguld genom Ann-Sofie Löfgren, Triq Club, och Annika Nilsson, Familjens BF 
EM-brons Ladies: Ulrika Andersson, Familjens BF och Annika Nilsson, Familjens BF 
JEM-guld Girls: My Nguyen, BK Stöten 
JEM-brons Girls: My Nguyen, BK Stöten 
 
 
NM 2019 spelades i Oslo, Norge och blev ett veritabelt medaljregn för Sverige: Ett guld och fyra brons! 
Det var damerna och juniorerna som visade klassen, medan norrmännen blev för svåra för de svenska 
herrarna. 
NM-guld: Monika Margeta, Stockholms BS 
NM-brons: Louise Furberg, TriQ Club och Jessika Nilsson, Familjens BF i damklassen. Ragnar 
Grönsten och William Viitanen i U19-klassen. 
 
NM 2020 spelades liksom året innan i Oslo, Norge. Detta år spelades inte juniorklassen men Sverige 
lyckades ta hem fyra medaljer även denna gång: guld, silver och brons. 
NM-guld: My Nguyen, BK Stöten 
NM-silver: Louise Furberg, JoLo BC 
NM-brons: Senharip Azar, Stockholms BS och David Larsson, Familjens BF 
 
Youth World Championships 2018 avgjordes i Moskva, Ryssland och Sverige representerades av My 
Nguyen, som tack vare sitt EM-guld samma år blivit uttagen till spel. My visade hög klass i sitt spel 
och imponerade stort genom att ta sig till semifinal. VM-brons till Sverige alltså! 
 
Atlantic Cup är ungdomarnas svar på Mosconi Cup, där USA och Europa möts i ett antal singel- och 
dubbelmatcher. År 2019 var My Nguyen handplockad till det europeiska laget på grund av sina fina 
resultat på EM-nivå, och de visade verkligen amerikanerna var skåpet skulle stå – 11-1 blev 
segersiffrorna! 
 
Till World Cup of Pool 2018 bjöds Tomas Larsson och Christian Sparrenlöv Fischer in att delta av 
arrangören Matchroom Sport. Lagtävlingen i 9-ball är en av världens största pooltävlingar och spelas i 
enkelcupformat. Tomas och Christian fick möta Japan i första omgången och trots bra spel fick de ge 
sig för motståndet och lämna tävlingen direkt. 
 
Vi vill också nämna Monika Margeta som fick chansen att delta i VM i 9-ball i Kina tack vare sin 
placering på Europarankingen, samt Tom Storm som blev personligt inbjuden att delta i VM i 14-1 i 
USA, båda under hösten 2019. Ingen av dem placerade sig men det är ett kvitto på svensk poolbiljards 
kvalitet trots vår litenhet på den internationella arenan. 
 
 


