
 

    
                

         Inbjudan 
  



 Svenska Bouleförbundet och Växjö Boulesällskap 

                                    inbjuder till 

           Svenska Mästerskapen i Boule 

på Katedral och Fagrabäck i Växjö 13-19 juli  

 
Anmälan 
Sista anmälningsdag är den 1 juni. Anmälan görs av föreningsadministratören som loggar in med sin 
SBF-Online login via www.boule-sm.se.  
All betalning sker klubbvis till SBF:s bg 5722-9825 och skall vara SBF tillhanda senast den 15 juni. 
 
Deltagaravgift 
125 kr per spelare och klass. För juniorer, yngre juniorer och miniorer gäller 30 kr per spelare och 
klass vid start i de olika ungdomsklasserna. 
 
Deltagande  
Spelare med svensk licens äger rätt att delta i SM. Lag får endast bestå av spelare från samma 
förening. Utländsk medborgare måste ha varit bosatt i Sverige i minst ett år. 
För ungdomsklasserna finns ”Ungdom utan gränser” för de som inte får ihop lag inom sin förening, 
läs mer på svenskboule.se under Junior. 
 
Bestämmelser 
SM genomförs enligt SBF:s tävlingsbestämmelser. Kap 4 Enhetlig klädsel med klubbtillhörighet gäller. 
Utbyte av spelare får endast förekomma enligt SBF:s tävlingsbestämmelser Kap 4 § 4 Utbyte av 
spelare. Läs tävlingsbestämmelserna på svenskboule.se  
 
Info 
www.idrottonline.se/vaxjo/vaxjobs-boule  
www.boule-sm.se 
www.svenskboule.se  
 
Klubbpåsen 
Finns att hämta i informationstältet på spelplatsen Katedral lördag 12 juli kl. 15-19 och från söndag 
13 juli kl. 8.00. 
 
Kontakt 
Frågor rörande anmälan till SBF:s kansli: 
08-699 64 60 eller kansli@svenskboule.se 
 
För övriga frågor: 
Växjö Boulesällskap 0470-291-70  eller vaxjoboule@spray.se 
Karin Carlsson, projektledare VBS 073-229 49 64 eller karinirenecarlsson@hotmail.com  
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Information från Växjö Boulesällskap  

 
 
Boende  

På vår hemsida www.idrottonline.se/vaxjo/vaxjobs-boule finns olika boendealternativ redovisade. 

Det finns allt från hotell och vandrarhem till privat boende. Boende i klassrum finns, liksom små 

studentlägenheter.  

 

Parkering  

Vid spelområdena finns ca 250 parkeringsplatser och på del av Norrtullsparkeringen, 300 m från 

Katedralskolan, ca 50 platser. Kostnad: 20 kr/dag.  

 

Cykeluthyrning  

Växjö kommun lånar ut cyklar till boulespelare. Boka gärna i förväg om du behöver en cykel  

under din vistelse på Boule-SM: vaxjoboule@spray.se eller tfn 070-543 02 95 Lennart Johansson.  

Kostnad: 20 kr/dag + depositionsavgift 200 kr.  

 

Sidospel  

Centralt på spelområdet kommer det att finnas en sidospelsplats. Besök Informationstältet om du vill 

spela ”City Gross-spelet” med fin-fina priser! 

 

Klubbtält  

En bit hårdgjord yta på Katedralsområdet kommer att reserveras för klubbtält.  

Kostnad: 300 kr för veckan.  

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!  

 

 

Våra sponsorer och samarbetspartners 
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Program 

Söndag 13 juli 

09.00 Mixed trippel Junior, öppen, veteranklasserna. Spel t.o.m. semifinal. 

 

Måndag 14 juli 

09.00 Mixed dubbel Minior, yngre junior, junior, öppen och veteranklasserna. Spel t.o.m. 16-del för 

öppen- och veteranklasserna. Minior, yngre junior, junior genomför spelet t.o.m. final och därefter 

prisutdelning. 

18.00 Invigning 

19.00 Mixed trippel Finalspel för öppen och veteranklasserna. 

 

Tisdag 15 juli 

09.00 Mixed dubbel 8-del och kvartsfinal för öppen och veteranklasserna. 

09.00 Singel Start minior, yngre junior och junior. 

12.45 Singel Start Dam och Veteran 65. 

15.15 Singel Start Öppen och Veteran 55. 

16.00 Singel Semifinaler för minior, yngre junior, junior följt av final och prisutdelning. 

 

Onsdag 16 juli 

09.00 Singel Fortsättning med utjämningsmatcherna. 

10.00 Skytte Kval för junior. 

10.15 Singel För alla som inte ska spela utjämningsmatcher. 

14.00 Skytte Kval för Veteran 55. 

16.00 Skytte Semifinal för junior följt av final och prisutdelning. 

18.00 Singel Semifinaler för dam, öppen och veteranklasserna följt av final och prisutdelning. 

 

Torsdag 17 juli 

09.00 Trippel Minior, yngre junior, junior, dam, öppen och veteranklasserna. Spel t.o.m. 16-del för 

dam, öppen och veteranklasserna. 

16.00 Trippel Semifinaler för minior, yngre junior, junior följt av final och prisutdelning. 

18.00 Nationellt Slutspel  

19.00 Skytte Semifinaler för Veteran 55 följt av final och prisutdelning. 

 

Fredag 18 juli 

09.00 Trippel 8-del och kvartsfinal för dam, öppen och veteranklasserna. 

13.00 Dubbel Minior, yngre junior, junior, dam, öppen och veteranklasserna. Spel t.o.m. 

utjämningsmatcher för dam, öppen, och veteranklasserna. Spel t.o.m. 8-del för minior, yngre junior 

och junior. 

18.00 Trippel Semifinal för dam, öppen och veteranklasserna följt av final och prisutdelning. 

 

Lördag 19 juli 

09.00 Dubbel Fortsätter för dam, öppen och veteranklasserna t.o.m. final och prisutdelning. 

09.00 Dubbel Kvartsfinal för minior, yngre junior och junior. 

11.00 Dubbel Semifinal för minior, yngre junior och junior. 

13.00 Dubbel Final för minior, yngre junior och junior följt av prisutdelning. 


