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Svea Indoor 2014-2015

Svärdsjö och Gävle i topp-igen!
Slutresultat Öppen Klass >>

Efter ett år i 018, Uppsalas händer var det inför årets finalspel i Öppna klassen oklart var i distriktet den imposanta bucklan skulle hamna. Vilken klubb har distriktets bästa
spelare 2015?

O18 var borta ur bilden då klubben inte kvalificerat sig för slutspelen i Gävle. I förhandssnacket var Svärdsjö Boule, som tidigare har två inteckningar, klar favorit. I
klassen. BTT med förstärkningar från plantskolan i Gävle, var stark utmanare och mycket riktig kom också finalmatchen att gå mellan dessa båda lag i denna den femte
upplagan av succéarrangemangen, Svea Indoor under lördagen.

Finalmatchen mot ungdomarna i förskingringen, BTT, blev en riktig rysare och kunde avgöras först i förlängning där Svärdsjös andra lag fick tömma alla sina resurser
innan segern stod klar.

Tredjeplatserna belades av Svärdsjös första lag och Malmköping.

 

I Uppsala pågick under samma dag slutspelen i Veteranklassen.

Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer (https://www.rf.se/rf-arbetar-med/digitalisering/avveckling-av-hemsidor-i-idrottonline) ×
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Föregående års segrare Uppsala PS tog sig till semifinal men mötte där övermäktigt motstånd i LBJ, Det Glada Klotet, som denna dag visade att man övergett sin tidigare
vägledande filosofi, dvs att spela för att ha kul, stundtals låta sina motståndare vinna, och först i andra hand spela för att vinna.

Med tätt läggspel och kraftfullt skytte, var LBJ hänsynslösa och redan i kvartsfinalen mot BK Esplanad visade man färdriktningen och finalmotståndarna Mora Orsa
besegrades med klara. 13-5 och 13-10.

Ingen av matcherna i finalspelen gick till särspel varför matchdagen i Uppsala kunde avslutas i rimlig tid medan Gävlespelen tidvis var rätt jämna vilket innebar sen
sänggång för såväl spelare, åskådare som funktionärer.

Resultat Svea Indoor V 65 Final

Lördagen 11 april 2015, Gottsundahallen Uppsala

1:a  LBJ 1

2:a MORA BK 5 

3:e FLEN BK 2

3:e Uppsala PS 6

 

Text: N Stenbeck

Se alla resultat på SBF-online >>
 

 
 

Klasser: V65 och Öppen klass

Spelform:  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 st. dubblar där lag 1 möter lag 1 i  motståndarlaget och samtidigt möter lag 2 motståndarnas lag 2  (enkelmöten). Klubbmöte kan således
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.

Läs reglerna här >>
 

Ansvarig för Svea Indoor är:

http://www.sbfonline.se/Seriespel.aspx
https://www.sveaboule.se/globalassets/svealands-bouleforbund/dokument/svea-indoor/2014-2015/regler-i-svea-indoor.pdf
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