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        Uppsala 2022-11-30 

 

Inbjudan till Regelkurs 

med möjlighet att genomgå domarprov 

 

 

Svealands Bouleförbund inbjuder dig som verkligen har för avsikt att bli 
Distriktsdomare.  
 
Bakgrund: Svenska Bouleförbundet och dess distrikt har ett starkt 

behov av en utökad domarkår. 
Förbundet önskar även att få en föryngring samt en 
bredare könsfördelning av domarkåren. 
Även behovet av regelkunskap inom föreningarna är 
starkt, framförallt att kunna förmedla detta till nya 
medlemmar. 
 
 

Syfte: -Att ge en grundläggande utbildning av regler inom    
sporten Boule / Petanque. 
-Att diskutera och förstå gällande regler. 
-Att förstärka medlemmars kunskaper av regler.  

  -Att utbilda nya domare. 
-Att utöka domarkåren med fler kvinnor och yngre 
domare 

 
 
Mål: -Att stärka den enskilde medlemmen i regelkunskap 

och tolkningar av regler. 
-Att utbilda nya domare och därmed utöka domarkåren 
inom Svenska Bouleförbundet 
-Att få en föryngring och bättre könsfördelning av 
domarkåren inom Svenska Bouleförbundet. 
-Att få domare som är beredda och villiga att (förutom 
att döma egna interna tävlingar) även döma 
distriktsarrangemang. 

 
    Vi kommer att gå igenom regelboken grundligt. Vi kommer  

    även beröra de olika tävlingsbestämmelserna samt ha en  
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    praktisk genomgång på banan om hur man uppträder samt  

    lite olika situationer som kan hända.  

 
Förberedande Deltagaren ska innan kursens början:  
Kunskaper: -ha förståelse för sporten 

-ha blick för sporten 
-tagit del av de nya gällande regler som finns 
-ha kunskap om de nya gällande regler som finns 
(finns att ladda ner på svenskboule.se 
-vara beredd att döma distriktstävlingar 
 
 

Anmälan: Anmälan ska göras senast 31 januari via mail till 
distriktets domaransvarige: knosch@live.com  
Till anmälan ska anges: 
-vem som ska delta inklusive kompletta uppgifter om: 
-personnummer 
-telefonnummer 
-e-postadress 

 
 
Kursplatser: Uppsala Boulehall, Fyrislundsgatan 68, Uppsala 
 
Kursdatum: Regel- och Domarkurs samt avslutande prov genomförs   
    den 4-5 mars 2023.  

Om deltagarantalet understiger 8 personer flyttas kursen 
till hösten 2023. 
Inbjudan till kursen kommer även att skickas till 
Stockholms Bouleförbund. 

  
 
Kursavgift: 500 kronor per person, vilken innefattar, morgonkaffe med 

smörgås, eftermiddagskaffe med kaka, kurslokal, kursledare 
för båda dagarna. 
Lunch återkommer vi om, beroende på antal deltagare. 
Betalas av respektive deltagare själv. 
Efter bekräftelse om kursdeltagande kommer avgiften att 
faktureras till respektive kursdeltagare. 
Bidrag för detta kan sökas via respektive SISU / Idrottslän.  
 

Logi: Var och en som önskar delta i kursen ombesörjer vid behov 
själv logi. 
Vi rekommenderar dock Arenahotellet, 018-350025 
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Kursmaterial: Alla ska innan kursen ha tagit del av de nya uppdaterade: 
-tävlingsreglerna för Petanque 
-tävlingsbestämmelserna   

 Reglerna och tävlingsbestämmelserna finns även att ladda  
ner via Svenska Bouleförbundets hemsida.  

 Dessa regler skall medtagas till kursen. 
  

 
Domarprov: Domarprovet kommer att genomföras som avslutning 

den 5 mars 2023. 
   .  
 
Kursbekräftelse: Efter att anmälan har kommit oss tillhanda (senast den  

31 januari 2023) översänder vi bekräftelse med kursprogram, 
vägbeskrivning samt deltagarförteckning. 
 

 
Kursledare: Stefan Berndtsson 
    070-2756006 
     
 
Frågor & Svar: Gör ni lättast till: 

 
Björn Knösch 076 – 140 49 80  
alt. knosch@live.com 
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           Kursprogram Domarkurs 
 

Lördag den 4 mars 2023 
 

10.00   Senast samling i Uppsala boulehall, Fyrislundsgatan 68 

    För eventuell vägbeskrivning kontakta: 

     Björn Knösch 076–1404980 

    Morgonkaffe och smörgås 

 

10.00 – 10.15 Genomgång av dagens Domarkurs 

    Varför behöver vi domare 

 

10.15 – 10.45 Regler, varför finns dessa och hur använder vi oss av dem 

 

10.45 – 11.00 Paus 

 

11.00 – 11.45 Grundläggande regler, vad är viktigt att tänka på 

 

11.45 – 12.00 Paus 

 

12.00 – 13.00 Lunch  

 

13.00 – 14.00 Grundläggande regler, fortsättning 

Vad behöver jag veta och kunna som domare. 

Hur hanterar jag uppkomna situationer. 

 

14.00 – 14.45 Resumé av förmiddagen, därefter praktiska uppkomna moment 

för domarens i Boulehallen. 

Hur mäter jag. 

Hur ska jag bedöma en situation, vad är att tänka på 

Pondus 

 

14.45 – 15.00 Paus samt kaffe med tilltugg 

 

15.00 – 15.45 Regler och tävlingsbestämmelser. 
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15.45 – 16.00 Paus 

 

16.00 – 16.45 Fria diskussioner, hur arbetar vi vidare som domare? 

 

16.45 – 17.00 Slut för idag   

 

 

Söndag den 5 mars 2023 

 

10.00  Samling och morgonkaffe 

 

10.15  Genomgång av gårdagen 

 

10.45  Praktiska övningar 

 

11.30  Paus 

 

11.45  Fortsatta övningar och regelgenomgångar av regelbok och 

tävlingsbestämmelser 

 

12.30  Kortare lunch 

 

13.00  Domarprov och därefter avslut och hemfärd 
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Viktigt att ta med sig till kursen 

 

Ett glatt humör 

 

Vara påläst av reglerna 

 

Måttband med flärp, Talmeter, finns på alla byggvaruhus 

 

Egna klot 

 

Lille 

 

Bladmått och passare (inget krav, men kan vara bra att ha) 

 

 

Kursledare 
Stefan Berndtsson (Svealands BF) 

070-2756006 

 

Hjäpledare 

Ronny Eriksson 

070-3501760 

 

Kursavgift  

500 kr, debiteras respektive förening efter genomförd kurs. 

Betalningsvillkor: 30 dagar 

250 kr, för de som gjort domarprovet tidigare och vill skriva det igen. 

 

 

Kursprogrammet kan komma att ändras / justeras tids och innehållsmässigt 

 

Boende 

Vi rekommenderar Arenahotellet 018-35 00 25 

 

 

 

Välkomna till en spännande och givande kurshelg !!!. 

 

 

Svealands Bouleförbund 

/Björn Knösch 

Domaransvarig 

 
 


