
INBJUDAN Svenska mästerskapen i boule 2012 

 

                        

 

Anmälan  

Sista anmälningsdagen den 18 juni 2012. Anmälan görs på www.boule‐sm.se genom 

föreningsadministratörs login. Betalningar skall vara SBF tillhanda senast den 25 juni 2012.  

All betalning sker klubbvis till BankGiro 5722‐9825  

Avgiften  

125 kr per spelare och klass. För juniorer, yngre juniorer och miniorer gäller 30 kr per spelare och 

klass. (Gäller enbart vid start i de olika ungdomsklasserna) Frågor rörande anmälan görs hos SBF 

kansli, telefon 08‐789 61 60 eller E‐post kansli@svenskboule.se  

Deltagande 

Spelare med svensk licens äger rätt att delta i SM. Lag får endast bestå av spelare från samma 

förening. För ungdomsklasserna där man 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  

2011 infördes mixedtrippel i klasserna öppen och V65, i år införs det även i V55 och junior. 

Mixedtrippeln avgörs genom poolspel förutsatt att det blir UNDER 64 lag, blir det MER än 64 

lag blir det direktutslagning. 

Veteran 65, Veteran 55, Öppen, Dam, Junior, Yngre junior och Minior i trippel, dubbel och singel 

samt mixed dubbel. Öppen, Veteran 55, Dam och Junior tävlar även i skytte med kval.  

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. Se tävlingsbestämmelserna på www.svenskboule.se  

Klubbpåsen  
SM-kansliet kommer hålla öppet alla dagar från kl 08, med start lördagen den 14 juli. Här kan ni då 

hämta era klubbpåsar.  

Sidospel  
Alla dagar kan ni spela vårt traditionella sidospel som kommer vara miniturneringar. (Även kallat 

flaskspel) 

Vi kommer också ha inomhusturneringar i softboule, dessa kommer vara i Blå hallen, som ligger i 

anslutning till centercourten. 

LOGI  

All bokning av hotell sker direkt till hotellen, för att se alla hotell gå in på www.nextskovde.se eller 

ladda ner skövdeappen till din smartphone.   

Gällande camping så ringer ni vårt kansli på 0500-459160 eller mailar på boulecentrum@telia.com 

http://www.nextskovde.se/
mailto:boulecentrum@telia.com


SM häftet ger dig chansen att vinna en bil 

Nu har vi börjat sälja SM-häftet, detta innehåller: 

 Fri parkering i 2 dagar. (värde 40kr) 

 2 gratis flaskspel. (värde 40kr) 

 Gratis fika. (värde 20kr) 

Dessutom fina erbjudanden: 

 Gå 2 betala för 1 på Skövdes äventyrsbad och relax. (värde upp till 190kr) 

 Erbjudande på Olearys. (värde 30kr) 

 Fika för 2, få 50% rabatt på Preem. 

 Fina erbjudanden på biltvätt hos Preem. 

 100kr rabatt på Diamanttvätten hos Statoil. 

 Köp 2 korvmenyer, betala för 1. Hos Statoil. 

 Rabatter på spa och hotell hos First hotell Billingehus. 

Dessutom ingår det en lott där vi bland annat lottar ut en helt ny Skoda 

Fabia Monte Carlo. Dessutom flera andra fina priser. Totalt minst 

179000kr i priser.  

Var säker på att få ett häfte och boka det på smlotten@alltomboule.se  

Priset är endast 100kr! 

 

Varmt välkomna till Skövde den 15-21 juli  

 

mailto:smlotten@alltomboule.se

