
Boule när det är som bäst 

Fixa en basker, börja spela med oss. 
Ett spel som är gammalt och anrikt. 
Är vanligt i många länder i Europa. 

 Lätt att lära - Lätt att träna upp sig till fina resultat. 
        Kan spelas av alla.

 Är skonsamt mot leder och Din kropp i övrigt. 
Viktigt är: Det är roligt och skapar ett så fint, 
hjärtligt och härligt skönt kamratskap ! ! 

(Backa med pil bakåt)

https://youtu.be/SX0vL0Us_bs


Nya boulefunktionärerna  Lisa och Berndt Davidsson 

 Fram t.o.m. sista september spelar vi på 
Boulebanan på Frejavallen.  

Från och med oktober spelar vi inomhus 
i Boule-hallen .......?????  
Vi spelar alla helgfria måndagar. Samling kl 09.00. 

 Spel 09.30 - 11.30. 

Välkomna att spela med oss!



Incheckning till dagens spel 



Speluppehåll för kafferast. Det som hänt kommenteras. 



Domaren hälsar på och kollar spelet. 



Koll av spelstilar 

Behöver Du fråga om något? Ring: 

 Berndt Davidsson  Tfn: 0140-169 47

Ha roligt och håll igång - kom till boulen!
Lisa Davidsson  Mobil: 076-776 36 05
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