
MATEMATIK OCH PETANQUE SÄLLSKAPET HERR NILSON

Verksamhetsberättelse 2015

Kort historik

MoPS Herr Nilson grundades den 14 november 1988 av Sven Erick Alm, Per Larsson och 
Tomas Morsing efter ett hastigt sammankallat möte i det som vid den tiden var Sven Ericks 
arbetsrum. Det hela utspelade sig på den tiden då Matematiska Institutionen var belägen vid 
den vackra Engelska parken.
Föreningen blev antagen som medlem i Svenska Bouleförbundet 1 december 1988.
Den ende av föreningens grundare som fortfarande spelar för MoPS är Sven Erick. De övriga 
två har lämnat lärdomsstaden. Per Larsson är dock fortfarande medlem i föreningen, och lär så
förbli eftersom han är livstidsmedlem med hederstiteln Förste Orangutang. 

Styrelse och medlemsstatistik 

Klubben har under året haft 24 medlemmar varav en orangutang och en babian. Den 
förstnämnde primaten är livstidsmedlem och den andre blev det när hans pensionsförsäkring 
föll ut år 2007. Av alla dessa medlemmar/apor är det i år 16 som har haft licens för 
föreningen; en färre än föregående år. Av de licensierade är i år glädjande nog en junior.

Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande utseende:

Ordförande: Sven Erick Alm
Kassör: Per Wahlund
Sekreterare: Erik Starbäck
Ledamöter: Lage Hedin

Olle Swanér
Suppleant: Lars-Göran Andersson

Styrelsen har under året hållit 2 styrelsemöten. De flesta ärenden har kunnat hanteras via e-
post.
Valberedningen har utgjorts av Christina Ceder (sammankallande) och Pia Samuelsson.
Lars-Åke Lindahl och Johan Tysk har även under detta verksamhetsår fungerat som Herr 
Nilsons revisorer, medan Sten-Åke Henricsson har skött det tunga uppdraget som 
revisorssuppleant.
Erik Starbäck har fungerat som representationslagsansvarig.
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Klubbens olika sektioner, somliga mer aktiva än andra, har åtminstone på papperet haft 
följande huvudmän:

Puh-pinnar Christina Ceder och Erik Starbäck
Tillämpad matematik Christina Ceder och Lars-Ola Hahlin
Krocket Per och Erik Starbäck
Ping-pong Tonie Gietl

Ekonomi

Årets resultat blev glädjande nog ett överskott på 334 kronor, mycket tack vare en ytterst 
generös donation från Arne Larsson.

Gorilla

Vid årsmötet 2004 beslutades att inrätta en hederstitel Gorilla till medlemmar som 
framgångsrikt representerat klubben i boulesammanhang. Titeln utdelas vid årsmötet till den 
som under föregående år uppnått 1000 Gorillapoäng. Under året har Staffan Stjernholm 
uppnått erforderliga Gorilla-poäng. Detta skedde vid sista matchen i kvalet till Division 2 mot 
Boulero.

Höstfest 

Den traditionella höstfesten blev i år inställd.  Däremot avgjordes sedvanligt inomhus-KM i 
Gottsunda-hallen, i singel och skytte, den 28 februari.

Grillfest

Inte heller den traditionella grillfesten i samband med dubbel-KM genomfördes. Själva 
boulespelandet ägde rum på SM-banorna i Engelska parken den 24 augusti.

Upptaktsmöte

Ett planeringsmöte inför utomhussäsongen hölls den 30 mars.

Media

MoPS tycks inte ha gjort några avtryck i medierna under verksamhetsåret.
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BOULEVERKSAMHET

Seriespel

I år hade MoPS bara ett lag med i seriespelet; ett öppet lag i division 3 Svealand. 
Sammandragen spelades i Mora och Hälleforsnäs och resulterade i en tredjeplats. 

I laget spelade följande nio spelare: Carina (5-4), Christina (5-5), Erik (11-7), Lage (6-3), Ola 
Hallberg (6-4), Per (10-8), Staffan (6-3), Sven Erick (14-5) och  Tonie (9-9).

Sluttabell, Division 3 Svealand:     

Plats Lag M V O F Klotdiff Kvot Poäng

1 BOULETT BK (BTT) 10 9 1 0 294 32 19

2 KARLSTAD BOULE KLUBB (KLB) 10 5 3 2 81 6 13

3 MOPS HERR NILSON (NIL) 10 5 2 3 74 8 12

4 LA BOULE JOYEUSE, GPK (LBJ) 10 4 3 3 -48 2 11

5 FLENS BOULE FÖRENING (FLE) 10 2 1 7 -94 -14 5

6 SÖRBYÄNGENS BOULEKLUBB (SÖR 2) 10 0 0 10 -307 -34 0

Tredjeplatsen visade sig något oväntat kvalificera oss för kvalspel till Division 2, där, efter 
flera avhopp, bara tre klubbar konkurrerade om en plats. I kvalet spelade Carina, Erik och 
Lage (3-1) samt Per, Staffan och Sven Erick (4-0), vilket räckte för att vi får spela Division 2 
nästa år!

Tabell, kval till Division 2 norra:

Plats Lag M V O F Klotdiff Kvot Poäng

1 MOPS HERR NILSON (NIL) 2 2 0 0 26 6 4

2 BILL OCH BOULE (BOB) 2 0 1 1 -14 -2 1

3 BOULERO SSK (BRO) 2 0 1 1 -12 -4 1

4 SKELLEFTEÅ BOULEKRAFT IF (SKL) 0 0 0 0 0 0 0

Vårt farmarlag (SCP) kom sexa i Elitserien och fyra i slutspelet.
Vårt andra farmarlag (018) kom sexa i Division 1 Norra och gör oss sällskap i Division 2 nästa 
säsong. Deras nystartade V55-lag vann Division 3 Svealand och spelar nästa år i Division 2 
Svealand. 

SM

Svenska mästerskapen avgjordes i år åter i Uppsala och vi lyckades tyvärr inte uppfylla 
verksamhetsplanens mål om medalj. Hela 12 MoPSar deltog och bästa resultat noterade 
Staffan med en åttondelsfinal i öppen singel och Christina med en åttondelsfinal i damsingel.
Damtrippellaget (Carina, Christina och Karin) gick till sextondelsfinal och ett flertal MoPS-
lag gick till slutspel. Övriga deltagande MoPSar var Lage, Per, Sven Erick, Tonie, Erik, Orvar,
Lars-Ola och Mikaela.
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DM

Fyra MoPSar deltog i årets DM i Näs.
Skytte blev bästa gren med guld till Tonie och brons till Staffan. 
Övriga deltagande MoPSar var Erik och Per.
Även vid mixed-DM i Björklinge blev det MoPS-medalj, ett brons genom Carina och Lage i 
öppen klass. Även Christina och Per deltog.
 
Lag-DM och Svenska Cupen

Vid öppna lag-DM i Gävle 11 oktober blev MoPS utslagna i gruppspelet. I laget ingick: 
Carina, Erik och Lage samt Sten-Åke,  Ola Holmberg och Per.
MopS deltog inte i lag-DM V55 och inte heller i någon av de svenska cuperna.

Övriga tävlingar

Tävlandet har varit måttligt, för att inte säga obefintligt.
Ett antal av våra medlemmar i farmarklubbarna (SCP, 018) lär ha tävlat flitigt och också med 
viss framgång!

KM

Fjolårets inomhus-KM, som avgjordes i Gottsunda-hallen i mars, lockade 9 deltagare.  
Segrade i singel gjorde Staffan Stjernholm genom att finalbesegra Erik Starbäck. 
Staffan vann även skyttetiteln genom att finalbesegra Tonie, och på kuppen blev dessutom 
Staffan Årets KM-kung (2014).

Trippeln avgjordes på Polacksbacken med 7 deltagare. Fjolårssegraren Seppo avstod 
ädelmodigt från deltagande och de återstående lottades in i två lag som möttes i bäst av tre 
matcher. Segrade gjorde Christina Ceder, Erik Starbäck och Per Wahlund som besegrade 
Staffan, Sven Erick och Tonie.

I dubbeln, som även i år avgjordes i Engelska parken, deltog 5 MoPSar. Efter ett spel där alla 
fick spela tre trippelmatcher och två dubbelmatcher stod Seppo Gerestrand som etta och 
Christina Ceder som tvåa. Dessa två korades till mästare.

Något Mixed-KM arrangerades inte på grund av bristande intresse.
Tråkigt att notera det minskande KM-intresset, med en minskning av deltagarantalet i alla 
klasser! Totalt har endast 7 MoPSar deltagit i årets KM.

MrNBHC

Ingen cup har arrangerats under året.

Måndagsflaskan

Även i år avgjordes måndagsflaskan på tisdagar, under namnet MoPS Tisdagsselma. 
Huvudparten av prispotten hemfördes av Olle Larsson (018) och Håkan Ström (018) , som i 
finalen besegrade Ulf Hjelm (018) och Dick Elfström (018). MoPS hade två av de 16 
finalisterna. Finalspelet avgjordes under en ovanligt trivsam augustikväll på Studenternas. 
Samtliga deltagare väntade trots vädret in prisutdelningen, så det blev inga donerade 
prispengar till MoPS!
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Inomhusspel

Vårspelet i Gottsunda-hallen hemfördes av Inga Stenbrink (UPS) , Lars Frykberg (018) och 
Dick Elfström (018). Carina och Lage kvalade in till finalspelet där Lage vann B-slutspelet.

Svea Indoor

MoPS deltog inte i årets Svea Indoor.

Universitetsmästerskapet

Det tycks inte ha arrangerats något universitetsmästerskap 2014.

Ranking

Tre  MoPSar återfinns på SBF:s rankinglistor (150928), nämligen Carina och Lage på 226:e 
och Staffan på 247:e plats på de öppna rankingen.
I distriktets ranking (Svea Champion) delar Carina och Lage på 29:e plats i öppen klass och 
NIL är 20:e i klubbrankingen.

Träning

Den organiserade träningen som ingick i verksamhetsplanen har tyvärr i stort sett inte 
genomförts. Den träning som har bedrivits har huvudsakligen varit förlagd till Gottsunda-
hallen, Botaniska trädgården och Studenternas IP på tisdagar, i Odinslund på onsdagar, samt i 
viss mån i Botan på torsdagar. Dessutom har viss lunchboule förekommit på Polacksbacken. 
Övrig träning har bedrivits i individuell regi på allehanda platser, även tävlingsarenor. 
Vad skulle vi inte kunna prestera med lite organiserad träning?

Övrigt

Varken MoPS internationelle domare, Sven Erick, eller klubbens övriga domare, Lars-Ola och
Erik, har dömt någon tävling under året.
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VERKSAMHET MED INTE LIKA TYDLIGT INSLAG AV BOULE

Puh-pinnar

Det öppna Nordiska mästerskapen i Puh-pinnar arrangerades traditionsenligt den 1 maj. 
Två MoPSar deltog med andraplats för Christina och fjärde för Sven Erick. Segern hemfördes 
av Jessica Carlberg med segertiden 11:40 bland elva deltagare.

Matematik

Några satser har bevisats och några resultat publicerats. 

Inget KM i tillämpad matematik har arrangerats.

Ping-pong

Viss aktivitet har förekommit i Ångströmslaboratoriets källare.

Krocket

Det har inte rapporterats några partier.

Övrigt

Den befintliga webbsidan uppdateras oregelbundet med resultat och information om våra 
tävlingar. 

Uppsala 2015-10-01

Sven Erick Alm Per Wahlund Erik Starbäck

Lage Hedin Olle Swanér Lars-Göran Andersson
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