
Bouleturnering 2022 
Habo Ljungs Villaägareförening 

 
Spelform                                    Alla är välkomna! 
Omgång 1 
Gruppspel – här möter samtliga lag inom gruppen de övriga lagen och det lag med flest 
vunna matcher vinner gruppen. Vid lika antal vunna matcher kan poängskillnaden avgöra. 
Om det är fyra lag i varje grupp får respektive lag garanterat spela minst tre matcher. 
Beroende på antalet lag kommer vinnarna och ev. tvåorna att gå vidare till slutspel. 
Ledningsgruppen lottar ihop till gruppspelen. Vi avsätter en tid när gruppen ska genomföra 
sitt gruppspel. Beräknad tid i en grupp om 4 lag ca. 2-2,5 h. Vi kan ev. dela upp banan i två 
delar och då halveras tiden. 
 
Omgång 2 
Slutspel – här lottas vinnarna och ev. tvåorna från gruppspelen in i en klassisk ”stege” där 
vinnarna går vidare och förlorarna inte går vidare. Endast då det ska koras brons frångås 
denna regel. Ledningsgruppen sätter ihop listan för slutspelet och deltagarna får en tidslucka 
inom vilken de ska genomföra sin match. Tanken är slutspelet ska vara klart innan 
föreningens kräftskiva då prisutdelning sker. 
 
Lag 
Varje lag får ställa upp med två till tre spelare, gärna från samma hushåll. Varje lag får och 
ska använda sig av 6 klot. Även om du är ensam kan du anmäla dig så lottar vi in dig i ett lag. 
 
Prisutdelning 
Sker vid föreningens kräftskiva  
 
Bouleklot 
Föreningen har köpt in 12 st. klot vilka kan lånas, dessa finns tillgängliga för uthämtning hos 
Lövgrens på Öjings väg 10. Ev. kommer de att ligga tillgängliga innanför staketet om vi är 
bortresta. 
 
För er som önskar köpa egna bouleklot: Kloten finns i en mängd prisklasser. För 
amatören/hobbyspelaren räcker det gott och väl med paket om 6 klot och en lille. Ett förslag 
är www.spelexperten.com/utomhusspel/boule/boule-i-nylonbag.html 6 klot, lille o bag för 
209 kr. De är troligtvis något mjukare än tävlingskloten och slits kanske något mer men för 
hobbyspelaren lär detta inte vara något problem inom en 15-20 års period. För den som vill 
gå lite djupare in i det kan ett besök på boulebar i Malmö vara av intresse. 
 
Bouleregler 
Vi utgår ifrån följande regler vid matcherna:  www.obut.com/se/bouleregler  
 
Anmälan 
Anmälan sker till boule@haboljungvillorna.se senast 19/6. Därefter kör vi efteranmälan och 
sätter ev. ihop nya grupper efterhand. Vid anmälan anger du de tävlandes namn alternativt 
ett lagnamn samt mailadress och telefonnummer till en kontaktperson, tack. 
 
Frågor 
Kontakta Johny Lövgren, 0709-653905 eller Kristina Christensson, 076-8292425 


