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Europamästerskapen i Carrom:
Sverige vinner guld i dubbel

Fakta om Carrom
Carrom, ibland kallad ”Indisk Biljard”, har
ca 50-100 miljoner utövare i världen,
framför allt i Asien med tonvikt på
länderna kring Indiska Oceanen.
Det är ett rent skicklighetsspel (vissa
likheter finns med den enklare formen
”Couronne” men man spelar utan kö) och
spelas av två spelare (singel) eller fyra
spelare (två lag i ”dubbel”).

Saravanan Babu från Eskilstuna och Mehedi Hassan från
Malmö skrällde stort och tog hem dubbelpokalen i årets
Carrom-EM. De vann över ett mycket meriterat dubbelpar
från England i en tät och spännande final med siffrorna
25-24.
De 17:e Europeiska Mästerskapen i Carrom gick av stapeln i
Polen (Leszno) den 20 – 23 juni.
120 deltagare från 10 länder kämpade om titlarna i tre
klasser; Lagtävling, Dubbel och Singel.
Även i lagtävlingen blev det en
skräll då Frankrike stal guldet
från det normalt dominerande
brittiska laget. I singel gick dock
guldet till Karnal Abdin (UK) för
åttonde gången.
Det svenska laget
bestod av fyra spelare,
förutom Saravanan och
Mehedi även Gunnar von
Arnold (Strängnäs) och
Olof Klint (Malmö).

På senare år växer spelet stadigt i väst
(USA, Kanada och Europa) och även i
Korea och Japan.
Olympisk Sport?
Under de olympiska spelen 2004 i Aten
introducerades medlemmarna IOK för
Carrom i syfte att få Carrom att ingå i OS.
En långsiktig plan från Carromorganisationerna i Indien och Sri Lanka
finns för att få Carrom som en (försöks)
OS-gren 2020 eller 2024.
Tävlingar
Varje år anordnas mängder av turneringar
där World Cup är den största med ca 25
deltagande länder. I Europa har EM
anordnats i 17 år. Indien och Sri Lanka
dominerar sporten, i Europa har Storbritannien varit främsta nation men
Frankrike, Tyskland är utmanare.
En spelare…
måste för att vinna större mästerskap ha
flera års erfarenhet samt träna åtminstone
10-20 timmar per vecka.

Framgångarna i EM sporrar förstås övriga klubbspelare i
Sverige och kan förhoppningsvis innebära att många nya
unga tjejer och killar får upp ögonen för spelet. 2014 går EM i
London och kanske kan Sverige få med sig ett större lag och
även försvara titeln.

Sverige
Carrom har etablerats under de senaste
två åren. Tack vare de starka spelarna
från Asien har spelet fått draghjälp och
klubbar har startat i Malmö och
Stockholm. På några fritidsgårdar/skolor
spelas Carrom redan idag och vi hoppas
att med hjälp av elitspelarna ytterligare
öka intresset för Carrom de närmaste
åren.

För mer info se www.carrom.se eller kontakta
Gunnar von Arnold 070 – 745 03 50. gva@pollux.se

Svenska Mästerskap
planeras för första gången hösten 2013

