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1 Grundläggande
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bestämmelser

1.1 Bestämmelser avseende Distriktsarrangemang
Dessa bestämmelser ska ligga till grund för all tävlingsverksamhet inom Svealands
Bouleförbund.
Dessa bestämmelser ska även vara ett hjälpmedel för distriktets föreningar vid arrangemang
av:
•
•
•
•
•

Lag DM (Öppen, Dam, V55, V65, Junior)
DM (Skytte, Singel, Dubbel, Trippel, Mixed Dubbel samt Mixed Trippel).
Generations Masters
Svea Indoor
Seriespel.

1.2 Bestämmelser avseende, Regionala-, Lokala- och Propagandatävlingar
Dessa bestämmelser ska ligga till grund för all övrig tävlingsverksamhet inom Svealands
Bouleförbund.
SvBF:s föreningar som önskar att ansöka om Regionala, Lokala- och Propagandatävlingar
ska göra detta via Svenska Bouleförbundets tävlingssida SBF Online.
Svenska Bouleförbundet sanktionerar Regionala ansökningar.
Svealands Bouleförbund sanktionerar Lokala- och Propagandatävlingar.
Det är upp till varje sökande förening att förvissa sig om vilka tävlingsdagar som är fria att
söka sanktion på.
Det är upp till varje sökande förening att förvissa sig om vilket som är sista datum för
sanktionsansökan.
1.3 Övrigt
SvBF:s styrelse ansvarar för att tävlingsbestämmelserna löpande revideras för att på bästa
sätt utveckla tävlingsverksamheten i Svealand.
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1.4 Ansökan
Arrangör kan vara en eller flera föreningar anslutna till Svealands Bouleförbund.
DM uppdelas på två eller fler speltillfällen.
Följande klasser ingår i Svealands Bouleförbunds DM:
Lag DM:
Skytte:
Singel:

Öppen, Dam, V55, V65, Junior
Öppen, Dam, V55, V65 Junior
Ös, Ds, V55s, V65s, Js, Yjs, Ms

Dubbel:

Öd, Dd, V55d, V65d, Jd, Yjd, Md

Trippel:

Öt, Dt, V55t, V65t, Jt, Yjt, Mt

Mixed Dubbel:

ÖMxd, V55Mxd, V65Mxd, JMxd, YjMxd, MMxd

Mixed Trippel:

ÖMxt, V55Mxt, V65Mxt, JMxt, YjMxt, MMxt

Andra tävlingar som arrangeras inom distriktet är:
Seriespel:
-Allsvenskan
-Veteranallsvenskan
-V65
Svea Indoor:
-Öppen
-V65
Generation Masters

Sid nr4

Svealands Bouleförbund

Sid nr5

2.Bestämmelser avseende Sanktionsansökan
Distriktsarrangemang
SvBF ska i god tid, dock senast den 1 oktober tillsända distriktets föreningar komplett
underlag avseende ansökan om distriktstävlingar för nästa tävlingsår.
Ansökan om sanktion ska vara distriktets postmottagare tillhanda senast den 31 oktober.
Beslut om sanktion för distriktsarrangemang sker till berörd förening senast den 15
november innevarande år.
Dessutom ska i ansökan ingå följande utöver sedvanlig information som framgår av ansökan:
-Övrig information av vikt för tävlingen
-Motivering till varför ansökande förening ska få arrangemanget.
En förening kan ansöka om flera tävlingar och varje ansökan måste gälla en specifik tävling.
Det går alltså inte att ansöka om ”En utomhustävling” som alltså blir en generell ansökan.
Ansökan sker på en länk, som skickas ut till föreningarna via mail.
Vi uppmanar alla föreningar att söka så många tävlingar som möjligt och hoppas att
fler föreningar än någonsin är intresserade av att ta en tävling under året för att
möjliggöra så stor geografisk spridning som möjligt för våra arrangemang. Är det få
föreningar som söker kan vi inte annat göra än att förlägga tävlingarna till dessa
föreningar hur snedvriden fördelningen än blir.
Ifall det skulle uppstå en situation där en eller flera av distriktets tävlingar saknar
arrangör kommer i första hand föreningar som redan sökt ett eller flera
distriktsarrangemang erbjudas dessa tävlingar. Detta eftersom föreningar som inte
ansöker om distriktsarrangemang uppenbarligen inte är intresserade av att
arrangera denna typ av tävlingar.
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2.1 Anmälningsavgifter
Anmälningsavgiften är för tävlingsklasserna från och med år 2022:
(Anmälningsavgiften är per person om inget annat anges)
•

Lag DM Öppen, Dam, V55 och V65,
Junior
• DM Skytte
Ungdomar som anmäler sig i högre klass
• SM Skytte Öppen, dam, V55
Ungdomar som anmäler sig i högre klass
• DM Singel
• DM Dubbel
• DM Trippel
• DM Mixed Dubbel
• DM Mixed Trippel
• Generation Masters Dubbel
• Generation Masters Trippel
• Seriespel V65
• Seriespel V55 och Öppen
• Svea Indoor Öppen och V65

600kr
150 kr
125 kr, ungdomar 50 kr
100 kr
125 kr, junior 100 kr
100 kr
125 kr, ungdomar 50 kr
125 kr, ungdomar 50 kr
125 kr, ungdomar 50 kr
125 kr, ungdomar 50 kr
125 kr, ungdomar 50 kr
200 kr per lag
300 kr per lag
800 kr per lag
1000 kr per lag
1000 kr per lag

För egna tävlingar såsom Regionala, Lokala samt Propaganda beslutar
arrangerande föreningar själva om anmälningsavgiften.
Anmälningsavgiften betalas in klubbvis på distriktets bankgiro senast sista dagen för
anmälan till respektive tävling.
Svealands Bouleförbund
Bankgiro: 283-4893
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3.DM
DM-klasser:
Skytte DM: Öppen, Dam, V55, V65, Junior
Skytte SM-kval: Öppen, Dam, V55, Junior
Singel, Dubbel, Trippel: Öppen, Dam, V55, V65, Junior,
Yngre Junior, Minior.
Mixed Dubbel, Mixed Trippel: Öppen, V55, V65, Junior,
Yngre Junior, Minior.
Spelform:

V65 spelas som monrad och övriga klasser spelas som
cirkelpool, pool, monrad eller gruppspel, följt av slutspel med
direktutslagning.
Inget spel om 3:e eller 4:e plats.

Förutsättning:

För att tävlingen ska kunna genomföras, samt även få DM
status, krävs minst åtta deltagande lag från minst två
föreningar.
Om någon klass inställs, flyttas anmälda lag automatiskt till:
-För Dam och V55 till Öppen klass
-För V65 till V55
-För Minior till Yngre Junior
-För Yngre Junior till Junior
-För Junior till Öppen
Lag från samma klubb ska i möjligaste mån inte hamna i
samma pool/grupp.
Lag från samma pool/grupp ska i möjligaste mån inte mötas
i slutspelets första match.
Spelare i juniorklasserna, Minior, Yngre junior och Junior,
kan anmäla sig till de olika juniortävlingsklasserna inom
ramen för ”Ungdom utan gränser”. Det innebär att en junior
som vill spela trippel men inte har tillräckligt många
klubbkamrater kan skicka sin anmälan till SvBF. SvBF
kommer sedan att lotta ihop lag till de olika
tävlingsklasserna. Mer finns att läsa på SBF:s hemsida om
hur detta går till inför SM.
Tidsbegränsade matcher spelas mellan 45-55 minuter.
Efter slutsignal spelas ytterligare två omgångar.
Om poängställningen är lika spelas ytterligare en omgång.
Detta görs tills lagen skiljs åt.
I matcher utan tidsbegränsning spelas alla matcher till 13
poäng.
Distriktets Tävlingskommitté kan även besluta om att alla matcher
i grundspelet börjar på 2-2. Detta ska dock framgå i
tävlingsinbjudan
Från och med första slutspelsmatchen spelas matcherna från
0-0.

Svealands Bouleförbund
Seedning:
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Seedning görs i klasserna:
Öppen, Dam, V55, V65 samt i Junior.
De två bäst placerade lagen i respektive klass från
föregående års DM seedas om de ställer upp som intakta
lag. Övriga lag seedas efter Svenska Bouleförbundets
ranking som inte ska vara äldre än fem dagar. Datumet för
när seedningen hämtades ska kunna lämnas ut på begäran.
Antalet seedade lag anpassas beroende på spelform och
antalet lag och så många lag som möjligt kommer att
seedas. Seedningen sker i multiplar av 2 d.v.s. 2, 4, 8, 16.
I lottningen ska klart framgå vilka lag som är seedade.

Övrigt:

Klädsel där klubbtillhörighet tydligt framgår i enlighet med SBFs regler
SBF:s internationella tävlings- och spelregler gäller.

4.Skytte:

Skyttet genomförs i två mästerskap. Den första skjutningen
gäller kvalskytte för Svenska Mästerskapen och den andra
skjutningen gäller Distriktsmästerskapen. Man kan själv
bestämma om man vill skjuta för båda eller för ett av
mästerskapen. Allt skytte sker i enlighet med Svenska
Bouleförbundets gällande regler.
Segraren i SM-kvalskjutningen för respektive skytteklass
representerar SvBF vid Svenska Mästerskapen.
Man kan bara ställa upp i en klass.
Detta gäller dock inte juniorklassen. En junior kan delta i
Junior samt ytterligare en seniorklass.

Skjutform, se bild här nedanför.
I övrigt i enlighet med gällande regler SBF.
Förutsättningar:
För att tävlingen ska kunna genomföras,
krävs minst åtta deltagare från minst två föreningar.
Om beslut tas att skytte ska genomföras vid samma tillfälle som
singel, ska grundspelet först vara avklarat (vilket innebär att
hälften då är utslagna och därmed kan påbörja skyttet).
Dock ska det i inbjudan klart och tydligt framgå när första
skjutomgången kan påbörjas (för de som enbart ska skjuta).
Minst två skjutstationer ska finnas tillgängliga. Vid
varje skjutstation ska finnas:
-1 st skjutmatta med avstånden 6, 7, 8, samt 9 meter
-1 vit och 1 röd flagga
-3 st extraklot, varav två mörka (svarta)
-1 blankt klot (74 mm i diameter, 700 gram och utan
mönster).
-minst en ljus trälille med diameter 30 +/-1mm (gärna
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fler ifall den blir bortskjuten
--minst en mörk trälille med diameter 30 +/-1mm (gärna
fler ifall den blir bortskjuten
-tre pinnar om 10 cm och 20 cm för placering av klot och
lillar
- ett klotstopp
-En protokollförare
-En poängdomare
-Fyra poängmarkörer,0p, 1p, 3p, 5p
-Varje skytt ska även ha en sekundant till sitt förfogande
som är behjälplig med klothanteringen.
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Svenska Bouleförbundet
Svenska Mästerskap i precisionsskytte 20XX i Ort
Kval: BF (Klass)

Skytte

Miss 0p

Träff 3p

Station 5
Ren lille
Mållillen 20 cm från
ringens kant

Full träff 5p

Miss 0p

Träff 1p

Full träff 3p

Carreau: 5p

Miss 0p

Träff 1p

Full träff 3p

Station 3
Station 4
Klot mellan 2 klot
Klot bakom klot
Hinderkloten 3 cm från Hinderklotet 10 cm
målklotet
framför målklotet

Carreau: 5p

Miss 0p

Träff 1p

Full träff 3p

Station 2
Klot bakom lillen
Hinderlillen 10 cm
framför målklotet

Carreau: 5p

Miss 0p

Träff 1p

Full träff 3p

Carreau: 5p

Station 1
Ensamt klot
Målklotet i mitten av
ringen

6m 7m 8m 9m Tot 6m 7m 8m 9m Tot 6m 7m 8m 9m Tot 6m 7m 8m 9m Tot 6m 7m 8m 9m Tot

Tot

Plac

Namn 1

Namn 2

Namn 3

Namn 4

Domare:

Domares namn

Sign

…………………..

Domare:

Distriktet utser godkänd huvuddomare.
Huvuddomaren utser i samråd med arrangör behövligt antal
hjälpdomare, s.k. mätdomare.

Tävlingsjury:

Utses av huvuddomaren tillsammans med arrangören. Vilka
som ingår i tävlingsjuryn ska anslås i sekretariatet.

Svealands Bouleförbund
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Tävlingsledning:

Består av arrangör utsedda representanter.

Tävlingssekretariat:

Arrangör ansvarar för sekretariat, före, under och efter
tävling.
Fungerande högtalaranläggning ska finnas och kunna höras över
hela spelområdet.
Avkall för detta kan komma att ske för vissa inomhustävlingar
p.g.a. lokal uthyrares bestämmelser för högtalaranläggning.
Aktuell ställning ska kontinuerligt redovisas på resultattavla
som ska finnas i sekretariatet.
Arrangören ansvarar för att resultat inrapporteras till SBF via
SBF Online senast tre dagar efter avslutad tävling.

Inbjudan och
anmälan:

Distriktets Tävlingsansvarige i samråd med arrangerande
förening skickar ut inbjudan till distriktets samtliga
föreningar.
Inbjudan ska vara distriktets föreningar tillhanda senast fyra
veckor före sista anmälningsdag.
Inbjudan ska innehålla komplett information om tävlingen, dess
spelplats samt färdväg.
Inbjudan ska även innehålla information om logi och
lunchmeny med angivna priser.
Anmälningstidens utgång är sju dagar före första dagens
tävlingar.
Anmälan ska ske på Svenska Bouleförbundets tävlingssida SBF
Online.

Spelplats:

Spelplats bör om möjligt väljas till områden där folk vistas (detta ur
PR syfte).
D.v.s. undvik undanskymda parkeringsplatser och fabriksområden.
Banorna ska vara markerade med resultattavla och plats för
maximalt två matcher per bana.
Samtliga banor ska dessutom vara markerade med någon form av
avgränsning exempelvis snöre.
Samtliga klassers semifinaler och finaler ska om möjligt spelas på
särskilda finalbanor.
Arrangör ska dessutom i omedelbar anslutning till spelplatsen
anordna följande:
Försäljning av ett varierat utbud av mat och dryck under hela
tävlingsdagen.
Toaletter i tillräckligt antal. Regnskydd (inomhus eller tält),
Sidotävlingar i form av flaskspel, skjut- eller läggtävling eller annat
jippobetonat sidospel bör om möjligt anordnas.

Svealands Bouleförbund
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5.Lag-DM
Lag-DM Klasser:

V55 spelas av 2+2 spelare
V65 spelas av 2+2 spelare
Öppen spelas av 2+2 spelare
Dam spelas av 2+2 spelare
Ungdom spelas av 3 spelare
Samtliga klasser har rätt till valfritt antal avbytare/reserver

Spelform:

Grundspel följt av slutspel med direktutslagning.
Inget spel om 3:e eller 4:e plats.

Slutspel:

Om slutspelsmatch slutar oavgjort, måste lagen spela
en särskiljningsperiod.

Förutsättning:

För att tävlingen ska kunna genomföras, krävs minst åtta
deltagande lag från minst två föreningar.
Lag från samma klubb ska i möjligaste mån inte hamna i
samma grupp.
Lag från samma grupp ska i möjligaste mån inte mötas i
slutspelets första match.
Eventuella tidsbegränsade matcher spelas mellan 45 -55
minuter.
Efter slutsignal spelas ytterligare två omgångar.
Om poängställningen är lika spelas ytterligare en omgång.
Detta görs tills lagen skiljs åt.
I matcher utan tidsbegränsning spelas alla matcher till 13
poäng.
Distriktets Tävlingskommitté kan även besluta om att alla
matcher i grundspelet börjar på 2-2. Detta ska dock
framgå i tävlingsinbjudan.
Allt slutspel spelas från 0-0.

Seedning:

Seedning görs i klasserna:
Öppen, Dam, V55, V65 samt Ungdom.
De två bäst placerade lagen i respektive klass från
föregående års DM seedas.
I lottningen ska klart framgå vilka lag som är seedade.

Domare:

Distriktet utser godkänd huvuddomare.
Huvuddomare utser i samråd med arrangör behövligt antal
hjälpdomare, s.k. mätdomare.

Tävlingsjury:

Utses av huvuddomaren tillsammans med arrangören. Vilka
som ingår i tävlingsjuryn ska anslås i sekretariatet.

Tävlingsledning:

Består av arrangör utsedda representanter.

Svealands Bouleförbund
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Tävlingssekretariat:

Arrangör ansvarar för sekretariat, före, under och efter
tävling.
Aktuell ställning ska kontinuerligt redovisas på resultattavla
som ska finnas i sekretariatet.
Arrangören ansvarar för att resultat inrapporteras till SBF via
SBF Online senast tre dagar efter avslutad tävling.

Inbjudan och
anmälan:

Distriktets Tävlingsansvarige i samråd med arrangerande
förening skickar ut inbjudan till distriktets samtliga
föreningar.
Inbjudan ska vara distriktets föreningar tillhanda senast fyra
veckor före sista anmälningsdag.
Inbjudan ska innehålla komplett information om tävlingen, dess
spelplats samt färdväg.
Inbjudan ska även innehålla information om logi och
lunchmeny med angivna priser.
Anmälningstidens utgång är sju dagar före första dagens
tävlingar.
All anmälan ska ske via Svenska Bouleförbundets
tävlingssida SBF Online.

Spelplats:

Inomhushall med tillgång till toalett, servering ska finnas.
Banorna ska vara markerade med resultattavla och plats för
maximalt två matcher per bana.
Samtliga banor ska dessutom vara markerade med någon
form av avgränsning exempelvis snöre.
Samtliga klassers semifinaler och finaler ska om möjligt
spelas på särskilda finalbanor.
Arrangör ska dessutom i omedelbar anslutning till
spelplatsen anordna följande:
Försäljning av ett varierat utbud av varm mat och dryck under hela
tävlingsdagen.

Svealands Bouleförbund
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Klass: Öppen, Dam, V55 samt V65,Junior
Spelform:

Varje deltagande klubblag består av två dubbellag samt
eventuellt valfritt antal reserver.
Klubben har även rätt att använda sig av en 3-e spelare (s.k.
avbytare) till varje dubbellag. Lag får endast göra ett byte i
varje match (Inbyte av den tredje spelaren får ske en gång per
match och bytet ska genomföras Inom minuten
och innan lillen kastats ut på nytt).
Motståndarlagets lagledare ska före spelstart informeras om att
byte kan komma att ske.
Match spelas mellan två klubblag och spelas som
enkelmöte där klubbens förstalag (lag 1) möter
motståndarens förstalag (lag 1) och klubbens andralag (lag
2) möter motståndarens andralag (lag 2).
Varje förening har rätt att anmäla fler lag än ett, i mån av
plats.
Efter anmälningstidens utgång beslutas hur många som går
vidare till slutspel och avslutas med semifinal och final.
Semifinal och final börjar på 0-0.
Inget spel om 3:e och 4:e pris = 2 st 3:or

Slutspel

Om en slutspelsmatch (kvartsfinal, semifinal eller final)
slutar oavgjort 1-1, måste en särskiljningsperiod spelas. Lagen
ställer upp med en valfri dubbel och spelar till 7 poäng.
Perioden är tidsbegränsad till 20 minuter. När tiden går ut
spelas en extra omgång. Är det då oavgjort, spelas ytterligare
en omgång med ett klot per spelare.

Övrigt:

Klädsel där klubbtillhörighet tydligt framgår i enlighet med SBFs regler
SBF:s nationella spelregler gäller.
För att tävlingen ska kunna genomföras, krävs minst åtta
deltagande lag från minst två föreningar.

Svealands Bouleförbund
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6. för Generations Masters
Klasser:

Öppen : Dubbel, Trippel

Åldersgränser:

Lag skall bestå av minst en ungdom upp till juniors ålder,
gäller båda spelformerna (båda dagarna)
Det skall vara minst 10 års skillnad mellan spelarna
Spelarna kan vara från olika föreningar
Spelarna kan vara från andra/olika distrikt
Ex.1: 17 år (högst), 27 år, 37 år
Ex. 2:16 år, 30 år, 43 år
Ex 3: 15 år, 27 år

Spelform:

Spelas som gruppspel, följt av slutspel med direktutslagning.
Inget spel om 3:e eller 4:e plats.

Förutsättning:

.
Lag från samma klubb ska i möjligaste mån inte hamna i
samma grupp.
Lag från samma grupp ska i möjligaste mån inte mötas i
slutspelets första match.
Tidsbegränsade matcher spelas mellan 45-55 minuter.
Efter slutsignal spelas ytterligare två omgångar.
Om poängställningen är lika spelas ytterligare en omgång,
detta görs tills lagen skiljs åt.
I matcher utan tidsbegränsning spelas alla matcher till 13
poäng.
Distriktets Tävlingskommitté kan även besluta om att alla
matcher i grundspelet börjar på 2-2. Detta ska dock
framgå i tävlingsinbjudan
Från och med första slutspelsmatchen spelas matcherna från
0-0.

Övrigt:

Domare:

Klädsel där klubbtillhörighet tydligt framgår i enlighet med SBF-s
regler

Distriktet utser godkänd huvuddomare.
Huvuddomaren utser i samråd med arrangör behövligt antal
hjälpdomare, s.k. mätdomare.

Svealands Bouleförbund
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Tävlingsjury:

Utses av huvuddomaren tillsammans med arrangören. Vilka
som ingår i tävlingsjuryn ska anslås i sekretariatet.

Tävlingsledning:

Består av arrangör utsedda representanter.

Tävlingssekretariat:

Arrangör ansvarar för sekretariat, före, under och efter
tävling.
Fungerande högtalaranläggning ska finnas och kunna höras över
hela spelområdet..
Aktuell ställning ska kontinuerligt redovisas på resultattavla
som ska finnas i sekretariatet.
Arrangören ansvarar för att resultat inrapporteras till SBF via
SBF Online senast tre dagar efter avslutad tävling.

Inbjudan och
anmälan:

Distriktets Tävlingsansvarige i samråd med arrangerande
förening skickar ut inbjudan till distriktets samtliga
föreningar.
Inbjudan ska vara distriktets föreningar tillhanda senast fyra
veckor före sista anmälningsdag.
Inbjudan ska innehålla komplett information om tävlingen, dess
spelplats samt färdväg.
Inbjudan ska även innehålla information om logi och
lunchmeny med angivna priser.
Anmälningstidens utgång är sju dagar före första dagens
tävlingar.
Anmälan ska ske på Svenska Bouleförbundets tävlingssida SBF
Online.

Spelplats:

Spelplats bör om möjligt väljas till områden där folk vistas (detta ur
PR syfte).
D.v.s. undvik undanskymda parkeringsplatser och
fabriksområden.
Banorna ska vara markerade med resultattavla och plats för
maximalt två matcher per bana.
Samtliga banor ska dessutom vara markerade med någon form av
avgränsning exempelvis snöre.
Samtliga klassers semifinaler och finaler ska om möjligt spelas på
särskilda finalbanor.
Arrangör ska dessutom i omedelbar anslutning till spelplatsen
anordna följande:
Försäljning av ett varierat utbud av varm mat och dryck under hela
tävlingsdagen.
Toaletter i tillräckligt antal. Regnskydd (inomhus eller tält),
Sidotävlingar i form av flaskspel, skjut- eller läggtävling eller annat
jippobetonat sidospel bör om möjligt anordnas.
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7.Svea Indoor
Klasser:

V65 och Öppen

Spelform:

Seriespel i två omgångar följt av slutspel. I V65 är det två
slutspelsomgångar, i öppen är det en slutspelsomgång.

Förutsättning

En trippel, en singelmatch samt 2 dubblar. Lag kan bestå av 4-6
spelare. Ett klubbmöte spelas genom att en trippelmatch spelas
samtidigt med en singelmatch Därefter spelas 2 dubblar där lag 1
möter lag 1 i motståndarlaget och samtidigt möter lag 2
motståndarnas lag 2 (enkelmöten).
Ett möte är 2+2 matcher.
Omgång 1 är trippeln och singeln
Omgång 2 är de båda dubblarna
Klubbmöte kan sluta 4-0, 3-1, 2-2, 0-4, 1-3. Seger (4-0 eller
3-1) ger 2 poäng. Oavgjort ger 1 poäng och förlust ger 0
poäng.

Avbytare

1-2 spelare/lag kan bytas in under pågående match. Byte
kan ske även i singel!
Lagledare skall före varje omgång ange laguppställning
samt eventuell avbytare.
Inbyte får ske en gång/match.
Bytet skall genomföras inom minuten och innan lillen kastas ut

Slutspel

I gruppspelet kan matcher sluta oavgjort d.v.s.2 -2. Från och
med kvartsfinalen måste en segrare av mötet koras.
.
Om en slutspelsmatch (kvartsfinal, semifinal eller final)
slutar oavgjort 2-2, måste en särskiljningsperiod spelas. Lagen
ställer upp med en valfri trippel och spelar till 7 poäng. Perioden
är tidsbegränsad till 20 minuter. När tiden går ut spelas en extra
omgång. Är det då oavgjort, spelas ytterligare en omgång med
ett klot per spelare.

Inomhustävling

Svea Indoor spelas under inomhussäsongen
Grundomgångarna spelas under våren och de båda
slutspelsomgångarna på hösten. V65 har två slutspel och öppen
klass ett.
I V65 går 16 lag till slutspel 1 och 8 lag till slutspel 2
I öppen klass går de 8 bästa lagen efter de två grundomgångarna
till slutspel
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Beroende på antalet anmälda lag kommer grundspelet att
förläggas till flera olika platser i regionen.
Gruppstorlek och antal grupper
Högsta antalet lag i seriespelet maximeras till 64. Antalet lag
per grupp maximeras till 4.
I undantag kan sex lag beviljas i gruppen. Då möts lagen bara
en gång
I övrigt enligt SBF:s regler för seriespel.
Licens

Samtliga spelare skall ha licens i föreningen..
Arrangerande förening står för anskaffande av domare i
grundomgångarna

Ingen tidsbegränsning:
Start på 2-2 kan medges i grundspelet.
Klubb kan delta med flera lag.
Deltagare kan endast delta i/representera ett klubblag/
sammandrag. Klubb med flera lag får fritt byta spelare mellan
lagen och sammandrag. Till ett eventuellt finalspel skall dock
minst två av lagets spelare ha ingått i den andra
grundspelsomgångens konstellation.
Varje klubb med tillräckligt antal licensierade spelare
garanteras representation med minst ett lag i respektive
klass
I slutspelet spelas alla matcher från 0-0 utan någon form av
tidsbegränsning.
Eventuell särskiljningsmatch är dock tidsbegränsad enligt
ovan.
Tävlingsjury:

Utses av huvuddomaren tillsammans med arrangören. Vilka
som ingår i tävlingsjuryn ska anslås i sekretariatet.

Tävlingsledning:

Består av arrangör utsedda representanter.

Tävlingssekretariat:

Arrangör ansvarar för sekretariat, före, under och efter
tävling.
Fungerande högtalaranläggning ska finnas och kunna höras över
hela spelområdet.
Avkall för detta kan komma att ske för vissa inomhustävlingar
p.g.a. lokal uthyrares bestämmelser för högtalaranläggning.
Aktuell ställning ska kontinuerligt redovisas på resultattavla
som ska finnas i sekretariatet.
Arrangören ansvarar för att resultat inrapporteras till SBF via
SBF Online senast tre dagar efter avslutad tävling.
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Inbjudan och
anmälan:

Distriktets Tävlingsansvarige i samråd med arrangerande
förening skickar ut inbjudan till distriktets samtliga
föreningar.
Inbjudan ska vara distriktets föreningar tillhanda senast
fyra veckor före sista anmälningsdag.
Inbjudan ska innehålla komplett information om tävlingen, dess
spelplats samt färdväg.
Inbjudan ska även innehålla information om logi och
lunchmeny med angivna priser.
Anmälningstidens utgång är sju dagar före första dagens
tävlingar.
Anmälan ska ske på Svenska Bouleförbundets tävlingssida SBF
Online.

Domare

Distriktet utser godkänd huvuddomare.

Slutspel:
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8.Seriespel
Förutsättningar:

I enlighet med Svenska Bouleförbundets regler för
Seriespel.
Svealands Bouleförbund administrerar seriespel i:
-Allsvenskan
-Veteranallsvenskan
-V65
§ 4. Distriktsserier (110101)
Varje distrikt arrangerar distriktsserier med ett antal
divisioner och serieindelning samt bestämmelser i övrigt
som beslutas inom respektive distrikt.
Generellt sett ska i en division ett lag flyttas upp och ett lag
flyttas ner. I praktiken i distriktets egen serie V65 och i
Allsvenskans division 3 och lägre divisioner så funkar inte
detta. Först när anmälningstiden har gått ut för kommande
säsong går det att säga hur upp och nedflyttningarna
kommer att bli. Då kommer principen ett lag upp, ett lag ner
att ingå i den nya divisionsindelningen.

Banmått:

Varje bana ska vara 15x4 meter, alternativt 15x6 meter för
två lagmatcher.
Om utrymmet för banmåttet inte kan uppfyllas kan dispens
för detta sökas.
Dispens görs skriftligen till SvBF.

Förtydligande:

Tävlingsform och spelform (091011)
Deltagande klubblag ska bestå av två trippellag som spelar
samtidigt. Varje trippellag får bestå av fyra spelare. Den fjärde
spelaren får bytas in under pågående match.
Lagledaren ska före varje matchomgång av mötet skriftligt ange
laguppställning för de två trippellagen inklusive den fjärde
spelaren. Inbyte av den fjärde spelaren får ske en gång per
match och bytet ska genomföras inom minuten och innan lillen
kastats ut på nytt.
Motståndarlagets lagledare ska informeras om att byte
kommer att ske. En spelare som angetts i det ena laget
får inte bytas över till det andra i samma möte, även om
spelaren inte deltagit i matchen. Samtliga spelare ska ha
licens för föreningen. Vid ett möte mellan två klubblag
spelas fyra korsvisa trippelmatcher.
§ 6. Reserver (med reserv menas inte spelare som är
spelare nummer fyra i trippellagen) (091011)
Reserver får sättas in under pågående möte, dock endast
efter avslutad match.
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Byte mellan klass, lag eller förening
Det finns inga restriktioner för byte av spelare mellan
Juniorklass, Öppen klass eller Veteranklass. Det är däremot
inte tillåtet för en spelare att representera två föreningar i
seriespelet under samma säsong (kalenderår) oavsett klass.
Spelare får under ett sammandrag endast representera ett
ordinarie lag i respektive klass. Spelare som spelat i något
reservlag har alltid rätt att spela i föreningens ordinarie lag.
Spelare i Veteranklass som deltagit i sista sammandraget
för Division 1 får inte spela i något av föreningens reservlag
som har speldatum efter sista sammandraget av Division 1
samma år.
Lottning
Sekretariatet lottar och anvisar banor för möten.
Vid banorna lottar föreningarnas lagledare i en lottning,
omfattande båda de första matcherna, om vem som ska välja
bana och kasta lille. När resterande två matcher i mötet ska
spelas övergår rätten att välja bana och kasta lille till den
förening som tidigare förlorade lottningen. Om endast en
bana anvisats för mötet, gäller lottningen även vem som ska
välja banhalva.

Anmälan

I den inbjudan,som skickas till föreningarna finns en länk
till anmälan på nätet. Länken finns också på distriktets
hemsida. All anmälan ska ske via den länken.
Inbjudan till seriespelet ska skickas ut senast 6 veckor före
första tävlingsdagen
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9.Svea Champion
Följande gäller för klasserna:
-Öppen
-Dam
-V55
-V65
-Ungdom
-Klubb

3.1 Tävlingar som ingår i Svea Champion
Endast de tävlingar som har blivit sanktionerade av SvBF samt SBF senast den 31
december och som finns angivna på Svealands Bouleförbunds hemsida www.sveaboule.se
under info. Svea Champ. ingår i Svea Champ.
Endast tävlingar med Regional eller Lokal status ingår i Svea Champ.
DM Singel, Dubbel, Trippel, Mixed Trippel samt Mixed Dubbel, lag-DM och Svea Indoor
ingår i Svea Champ.
Dubbla poäng ges för individuella DM-placeringar
Endast tävlingar med ett tydligt slutspel ingår i Svea Champ
I tävlingar som ingår i Svea Champ spelas aldrig om 3:e / 4:e plats.
3.2 Poängberäkning
Tabell 1, Individuellt:

Placering
1
2
3
5-8

8-16 lag
4
2
1

17-32 lag
6
4
2
1

33 och över
8
6
3
2

Svea Champion Bästa Klubb: Individuella poäng+ poäng för lagtävlingarna Svea
Indoor och Lag-DM

Poäng för lagtävlingarna Svea Indoor och Lag-DM
Inga individuella poäng delas ut för lagtävlingar
Klubbpoängen är fasta. Se tabell nedan
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Tabell 2 Lagtävlingar:

Placering
1
2
3
5-8

8-16 lag
16
12
6
3

17-32 lag
20
15
8
4

33 och över
24
18
10
6

Efter varje tävlingshelg (under förutsättning att arrangör inkommit med resultat via SBF
Online) ombesörjer SvBF att aktuell resultatlista iordningsställs.
Varje kommande arrangör (där Svea Champ ingår) ska annonsera resultaten på väl synlig
plats.

Tävlingsresultat till och med kvartsfinal ska inrapporteras senast tre dagar efter genomförd
tävling till av sbfonline.
Försent eller inte inkommen tävlingsrapport bestraffas med 300 kronor, vilket faktureras
arrangör.
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10.Ansvarsfördelning vid distriktsarrangemang
10.1Arrangerande förenings ansvar
INOMHUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UTOMHUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
▪
▪
•

Rankinglistor ska anslås på tävlingen.
Senaste ställning i Svea Champion ska anslås på tävlingen.
Inbjudan till nästkommande tävling ska få anslås på tävlingen.
Information om tävlingsledning ska anslås i sekretariatet (utses av
arrangerande förening ).
Tävlingsjury utses av tävlingsledningen i samråd med huvuddomaren
(tävlingsbestämmelsen kap1, §15) senast 30 min före tävling och detta
anslås.
Funktionär till att ange resultat ska tjänstgöra under hela tävlingen.
Plats för sjukvård ska tydligt anges samt var närmaste sjukhus finns
och adress till detta.
Toaletter ska finnas i tillräcklig mängd i relation till antal startande och
toalett ska finnas från 1 timme före utsatt spelstart och 30 min efter
avslutad tävling.
Inbjudan till tävlingen ska skickas till Svealands Bouleförbund senast
fyra veckor före sista dag för anmälan
Tävlingsrapporter för ingående tävlingsklasser ska registreras på SBF
Online senast tre vardagar efter genomfört arrangemang annars utgår
en straffavgift på 300:- kronor.

Samtliga banor ska ha ett mått av 15 x 4 meter.
Vid Seriespel gäller två banor a´15x4 m, alternativt en bana á
15x6 m
Endast en lagmatch per bana.
Rankinglistor ska anslås på tävlingen.
Senaste ställning i Svea Champion ska anslås på tävlingen.
Inbjudan till nästkommande tävling ska få anslås på tävling.
Information om tävlingsledning ska anslås i sekretariatet. (utses av
arrangerande förening).
Tävlingsjury utses av tävlingsledningen i samråd med huvuddomaren
(tävlingsbestämmelsen kap1, §15) 30 min före tävling och detta anslås.
Funktionär till att ange resultat ska tjänstgöra under hela tävlingen.
Plats för sjukvård ska tydligt anges samt var närmaste sjukhus finns
och adress till detta.
Toaletter ska finnas i tillräcklig mängd i relation till antal startande och
toalett ska finnas från 1 timme före utsatt spelstart och 30 min efter
avslutad tävling
Inbjudan till tävlingen ska skickas till Svealands Bouleförbund senast
fyra veckor före sista dag för anmälan.
Tävlingsrapporter för ingående tävlingsklasser ska registreras på SBF
Online senast tre vardagar efter genomfört arrangemang annars utgår
en straffavgift på 300:- kronor.
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10.2 Distriktets ansvar
•
•
•
•
•
•
•
•

SvBF gemensamt med arrangerande klubb skickar ut inbjudan samt tar
emot anmälan. Anmälningsinformation framgår av inbjudan, ex via SBFonline.
Förening som inte anmäler lag korrekt i enlighet med de regler som
gäller för anmälan, kommer inte ges dispens för deltagande.
Förening som inte betalat in startavgift i rätt tid i enlighet med de regler
som gäller för anmälan, kommer inte ges dispens för deltagande.
SvBF ombesörjer lottning.
SvBF utser behövligt antal huvuddomare till tävling.
SvBF ombesörjer att behövlig information avseende tävlingen, så som
inbjudan, anmälningar etc. publiceras på distriktets hemsida senast en
vecka innan spelstart.
Förändringar i spelprogrammet tillsänds respektive deltagande förening på
officiellt angiven mailderess
SvBF ska före tävling gå igenom arrangemanget med arrangören så att
inga oklarheter föreligger inför genomförandet.
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11.Priser
Distriktet står/ansvarar för samtliga priser och dessa delas ut i samband med tävlingen:
-Lag-DM
-Mixed-DM
-Stora-DM
-Svea Indoor
Förutom:
-Distriktets seriespel, som delas ut på Hösttinget
-Distriktets Svea Champion, som delas ut i samband med Årsmötet.
Priserna består av:
DM

1:an, 2:an samt 3:orna
Singel, Skytte, Trippel, Dubbel, Mixed Trippel samt Mixed Dubbel:
Öppen
Lilla RF tecknet / Föreningen = Pokal + Stora RF tecknet
Dam
Lilla RF tecknet / Föreningen = Pokal + Stora RF tecknet
V55
SvBF´s Mästerskapstecken Veteran= Föreningen : Pokal
V65
SvBF´s Mästerskapstecken Veteran = Föreningen : Pokal,
Ungdom
Lilla RF tecknet / Föreningen = Pokal + Stora RF tecknet
Priser delas ut: i samband med tävlingen
Lag DM
Öppen

1:an, 2:an, samt 3:orna
Lilla RF tecknet, upp till 8 deltagare / Föreningen = Pokal + Stora RF Dam
Lilla RF tecknet, upp till 8 deltagare / Föreningen = Pokal + Stora RF
V55
SvBF´s Mästerskapstecken Veteran= Föreningen = Pokal
V65
SvBF´s Mästerskapstecken Veteran = Föreningen = Pokal
Ungdom
Lilla RF tecknet, upp till 4 deltagare / Föreningen = Pokal + Stora RF
Priser delas ut: I samband med tävlingen.

Seriespel
1:an, 2:an samt 3:an i distriktets högsta divisioner samt 1:an i övriga
divisioner.
Öppen
Föreningen = Pokal
V55
Föreningen = Pokal
V65
Föreningen = Pokal
Priser delas ut: i samband med Höstttinget

Svea Indoor: Segraren får vandringspris.
1-an, 2-an och 3-an
Öppen
Plakett upp till 6 deltagare / Föreningen= Pokal
V65
Plakett upp till 6 deltagare / Föreningen= Pokal
5-orna får varsin minnesplakett
Priser delas ut: i samband med tävlingen.

Svea Champ 1:an, 2:an, 3:an
Öppen
Pokal
Dam
Pokal
V55
Pokal
V65
Pokal
Ungdom
Pokal
Klubb
Pokal
Priser delas ut: i samband med Årsmötet.
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Övrigt Svea Champ
De tre främst placerade i varje klass spelar gratis vid nästkommande års DM klasser (Singel,
Dubbel, Trippel, Mixed Dubbel samt Mixed Trippel).
För ungdom gäller även gratis Licens för nästkommande tävlingsår.
Vid anmälan till dessa klasser ska anmälningsavgiften betalas enligt gällande anmälningsregler
till respektive tävling.
Anmälningsavgiften återbetalas till förening mot fakturaunderlag.

Vid återkrav av anmälningsavgift ska det på fakturaunderlag klart och tydligt framgå:
-Vilken spelare återkravet avser.
-Vilken tävling återkravet avser.
-Vilken förening återkravet avser.
-Vilket post- eller bankgiro återkravet ska inbetalas till.
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12. Arrangörsarvode
Arrangör ersätts med ett arvode som beslutas inför varje sanktionsförfarande.

Arrangörsarvodet betalas ut i efterskott inom 14 dagar efter genomförd tävling mot
faktura tillställd SvBF:s kassör..
Arrangörsarvode utbetalas under förutsättning att:
-Tävlingsrapporter har lämnats på SBF Online inom tre dagar efter genomförd
tävling.
-Fakturaunderlag för arrangörsarvode inkommit till SvBF

Lag DM V55

inomhus

(2000:–)

Lag DM V65

inomhus

(2000:–)

DM Singel samt SM-kval Skytte Ö, D, ungdom

(3000:–)

DM Dubbel Ö, D, V55, V65, junior, yngre junior, minior

(3000:–)

DM Trippel Ö, D, V55, V65, junior, yngre junior, minior

(3000:–)

DM Mixed Trippel Ö, V55, V65

(3000:–)

DM Mixed Dubbel Ö, V55, V65

(3000:–)

Seriespel omgång 1

två dagar

(6000:–)

Seriespel omgång 2

två dagar

(6000:–)

Generations Masters Dubbel

(1500:–)

Generations Masters Trippel

(1500:–)

Lag DM Öppen

inomhus

(2000:–)

Lag DM Dam, Ungdom

inomhus

(2000:–)

Svea Indoor

inomhus

(2000:–)

SvBF står för priser till
samtliga DM-tävlingar och
Seriespel
SvBF står för samtliga
domarkostnader vid DM och
Seriespel och Svea Indoor
slutspel
För inomhustävlingar gäller:
-SvBF står för hallkostnad i hyrd lokal,
1500 kr
-SvBF står för hallkostnad, vid egen lokal 500 kr

(1500:-)
( 500:-)

