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Svenska Bouleförbundet och Visit Södra Dalarna AB i samarbete med Falu Boule och
Grycksbo/Bjursås BK inbjuder till

Svenska Mästerskapen i Boule 2013
Falun, Lugnet, 14 – 20 juli

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 17 juni. Anmälan görs av föreningsadministratören som loggar in med sin 
SBF-Online login via www.boule-sm.se. All betalning sker klubbvis till SBF bg 5722-9825 och skall vara SBF 
tillhanda senast den 24 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 Ungdom.

Klasser
Minior, Yngre Junior, Junior, Dam , Öppen , Veteran 55 och Veteran 65 i singel, dubbel och trippel.
Minior, Yngre Junior, Junior, Öppen , Veteran 55 och Veteran 65 i mixed dubbel. 
Junior, Öppen, Veteran 55 och Veteran 65 i mixed trippel.
Junior och Veteran 55 tävlar även i skytte med kval.

Klubbpåsen
Finns att hämta från kl 14.00 lördag den 13 juli på Lugnet.

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. 
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 Falun går att finna på följande webbplatser: 
www.boulesm2013.se och www.boule-sm.se

Logi
För tips om boende se www.boulesm2013.se där ni hittar information om våra SM-hotell och vandrarhem. 
För privata stugor och övrig logi se www.visitsodradalarna.se eller ring Falu Turistbyrå på telefonnummer 
0771-62 62 62

För övriga frågor:
Cecilia Ölund Visit Södra Dalarna
Telefon: 023- 830 39, 070- 291 25 40 
E-post: cecilia.o@visitsodradalarna.se

Kontakt
För frågor rörande anmälan, SBF kansli:
Telefon: 08-699 64 60  
E-post: kansli@svenskboule.se

Svenska Mästerskapen 2013



Söndag 14  juli
09.00  Mixed Trippel  Junior, öppen, veteranklasserna. Spel t o m semifinal.

Måndag 15 juli
09.00  Mixed Dubbel Minior, yngre junior, junior, öppen och veteranklasserna. Spel tom 16-del för öppen-  
 och veteranklasserna. Minior, yngre junior, junior genomför spelet tom final och därefter prisutdelning.
18.00 Invigning
19.00  Mixed Trippel Finalspel för öppen, veteranklasserna.

Tisdag 16 juli
09.00  Mixed dubbel 8-del och kvartsfinal för öppen och veteranklasserna.
09.00  Singel Start minior, yngre junior, junior
12.45  Singel Start Omgång 1 (Dam och V65).
15.15  Singel Start Omgång 2 (Öppen och V55).
16.00  Singel Semifinaler för minior, yngre junior, junior följt av final och prisutdelning.
18.00  Mixed Dubbel Semifinaler för öppen och veteranklasserna följt av final och prisutdelning

Onsdag 17 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 V55.
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 18 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 V55 följt av final och prisutdelning

Fredag 19 juli
09.00  Trippel 8-del och Kvartsfinal för dam, öppen och veteranklasserna följt av final och prisutdelning.
13.00  Dubbel minior, yngre junior, junior, dam, öppen och veteranklasserna. 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 följt av final och prisutdelning.

Lördag 20 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.

Program



I Falun och Dalarna händer förstås mycket utöver Boule SM som kan passa såväl lediga boulespelare som 
medföljande familj.

Carl Larsson-gården
Carl Larsson-gården i Sundborn är Faluns populäraste turistmål. Varje år besöker 60 000 människor från när och 
fjärran Carl och Karins unika hem. Carl Larsson gården är ett allkonstverk som Carl och Karin Larsson skapat 
tillsammans.

Falu Gruva
Ett av världens bäst bevarade gruvlandskap, en gång världens största koppargruva, idag en del av Världsarvet 
Falun. Utforska den 1300- åriga historien vid Falu Gruva med ett guidat besök i underjorden. För familjen finns 
en speciell barntur med skattjakt sommartid, dessutom verkstaden med roliga experiment för stora och små. 
Gruvmuseum, gruvhospital och Sveriges högsta bro.

Dalarnas museum
Dalarnas museum har blivit känt som Folkkonstens museum. Här finns en av Sveriges största samlingar av 
dalmålningar, folkmusik, dräkter och textilier samt grafik (Falugrafikerna).

Framtidsmuseet
Framtidsmuseet i Borlänge är ett Science center där hela familjen kan undersöka och experimentera med alla 
sinnen. Se, höra, göra och ha kul!

Badplatser
Om solen skiner och du vill tillbringa dagen på en badplats finns många härliga stränder att välja på i Falun. 
Främby Udde, Stångtjärn, Roxnäs Udde och Lugnets utebad är några exempel. Om vädret mot förmodan inte 
skulle vara bra under Boule SM rekommenderar vi Aqua Nova i Borlänge som är ett av Sveriges populäraste 
äventyrsbad.

Övriga aktiviteter
För mer information om vad som händer före och efter SM veckan och i resten av Dalarna se 
www.visitsodradalarna.se För ytterligare information och biljetter kontakta Falu Turistbyrå på
telefonnummer 0771-62 62 62 

Arrangörer

I samarbete med Gryksbo/Bjursås BK

Utflyktsmål och aktiviteter


