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SVENSKA BOULEFÖRBUNDET

PROGRAM
Söndag 19 juli 
14.00 Skytte-SM Öppen, dam och junior. 
Kvalskjutning genomförs på centercourten 
inne på SM-området.
18.00 Skytte-SM Öppen, dam och junior. 
Semifinaler följt av finaler.

Måndag 20 juli
09.00 Mixed start, samtliga klasser. Spel 
t.o.m. 16-del för öppen klass och veteran-
klasserna. Miniorer, yngre juniorer och juniorer 
genomför spelet t o m final och bronsmatch. 
Prisutdelning i samband med den officiella 
invigningen av SM.
Invigning: Officiell invigning under mån-
dagskvällen, tid och plats meddelas senare.
20.00 Nationella slutspelet, Semifinal

Tisdag 21 juli
09.00 Mixed 8-del och kvartsfinal för 
öppen och veteranklasserna.
09.00 Singel start för minior, yngre junio-
rer och juniorer.
12.45 Singel starttid omgång 1
15.15 Singel starttid omgång 2
16.00 Singel semifinal för minor, yngre 
junior och junior följt av final, bronsmatch 
och prisutdelning
18.00 Mixed semifinaler för öppen klass 
och veteranklasserna följt av final, brons-
match och prisutdelning. 

Onsdag 22 juli
09.00 Singel fortsättning med utjämnings-
matcher.
10.15 Singel för alla som ej skall spela 
utjämningsmatcher.
18.00 Singel semifinaler för dam, öppen 
och veteranklasserna som följs av final, 
bronsmatch och prisutdelning.

PROGRAM
Torsdag 23 juli
09.00 Trippel start, samtliga klasser. Spel 
t.o.m. 16-del för dam, öppen och veteran-
klasserna.
16.00 Trippel semifinal minior, yngre junior 
och junior som följs av final, bronsmatch och 
prisutdelning.
20.00 Nationella slutspelet,  Final 

Fredag 24 juli
09.00 Trippel 8-del och kvartsfinal för dam, 
öppen och veteranklasserna.
13.00 Dubbel start, samtliga klasser. Spel 
t.o.m. utjämningsmatcher för dam, öppen och 
veteranklasserna. Spel tom 8-del för minior, 
yngre junior och junior.
18.00 Trippel semifinal för dam, öppen och 
veteranklasserna som följs av final, bronsmatch 
och prisutdelning.

Lördag 25 juli
09.00 Dubbel fortsätter för dam, öppen och 
veteranklasserna t.o.m. final, bronsmatch 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 och bronsmatch för 
minior, yngre junior och junior som följs av 
prisutdelning.



Sponsorer Boule-SM 2009

Bestämmelser: SM genomförs enligt SBF:s 
tävlingsbestämmelser Kap. 4 SM. Enhetlig klädsel 
med klubbtillhörighet gäller. 
Utbyte av spelare får endast förekomma enligt 
SBF:s tävlingsbestämmelser Kap. 4 SM § 4 utbyte 
av spelare. Se tävlingsbestämmelserna på 
www.svenskboule.se.  

Sidospel: Under hela veckan kommer ni att 
kunna spela sidospel i olika former!

Information: Uppdaterad information och 
nyheter om SM i Växjö går att finna på följande 
webbplats: www.boule-sm.se

Saknas boende, kontakta:
Växjö turistbyrå 
Telefon 0470-414 10 
turistbyran@kommun.vaxjo.se 

Kontakt: 
Robert Boström, 0733-70 86 92,
bostrom@svenskboule.se
Pontus Thuresson, 0707-87 60 76,   
pontus.thuresson@halmstad.net
Förbundskansliet, 08-789 61 60, 
kansli@svenskboule.se

Anmälan: görs på www.boule-sm.se genom 
föreningsadministratörs login. Betalningen skall vara 
SBF tillhanda senast den 18 juni. Betalningen sker 
klubbvis på BG 5722-9825 alternativt PG 430 17 
55-7.  Avgiften är 125 kr per spelare och klass. För 
junior, yngre junior och minior gäller 30 kr per 
spelare och klass. Frågor rörande anmälan eller 
beställning av blankett för anmälan via post görs hos 
SBF:s kansli 
e-post: kansli@svenskboule.se
telefon: 08-789 61 60

Deltagande: Spelare med svensk licens äger rätt 
att delta i SM. Lag får endast bestå av spelare från 
samma förening. För er i ungdomsklasserna som inte 
får ihop lag inom föreningen finns ungdomar utan 
gränser, läs mer på www.svenskboule.se. Utländsk 
medborgare måste ha varit bosatt i Sverige i minst 1 
år.

Klasser: veteran 65, veteran 55, öppen, dam, junior, 
yngre junior och minior i trippel, dubbel, mixed 
dubbel och singel. Öppen, dam och junior tävlar även 
i skytte med distriktsvisa kval. 

Klubbpåsen: Finns att hämta från kl 14.00 sönda-
gen 19 juli vid Katedralskolan.

SVENSKA BOULEFÖRBUNDET och Växjö kommun i samarbete med 
Sandsbro AIK och Växjö BS inbjuder till

Svenska Mästerskapen 2009
Spelplats:

 Tid: 19-25 juli        Sista anmälningsdag: 15 juni




