
Verksamhetsberättelse för SPF Lilla Paris Boule 2AZA.

Boulespel pågick hela året; Coronan tilltrots. Boulealliansen tillträdde en ny

spelhall den l september och en febrilverksamhet uppstod, för att boularna
skulle kunna spela inomhus fr o m början av oktober. Under sommaren är
Siövallens banor en fin mötesplats för boulespetarna. Här finns 9 st banor,

som liksom de nya inomhusbanorna är anpassade så, att spelare med

rullstol, rullator, kryckor etc. ska kunna deltaga i spelet.

SPF Lilla Paris Boule arrangerade den traditionella serietävlingen till Lennart

Perssons minne. Spelare från sex olika pensionärsföreningar iVänersborg
med omnejd deltog. Serien började i november 2019 och slutade i början av

mars 2A2O. Alla deltagande lag {32 st} möttes en gång och vandringspriset
vanns för tredje och slutligt av Kjell Norelius/Risto Ström, SPF Lilla Paris.

Tyvärr kunde inte Vinterserien ZOZO{2O21 starta p g a Coronan.

SPF Norra Älvsborgs distrikt uppdrog åt SPF Lilla Paris Boule att anordna

sommarens seriespel, som pågick under mai t o m augusti med finalspel i

september. Vandringspriset erövrades av SPF Lilla Edetbygden.

DM Trippel Högsäter inställdes p g a Corona-situationen. SPF Lilla Paris

fick i uppdrag i år av distriktet att arrangera DM i Dam-, Herr- och Mix-
klasserna för första gången.

Damklassen med 7 lagyanns av Sinikka Söderström/L-L Brennelid, Lilla Paris.

Herrklassen med 11 lag vanns av Tomas Hallqvist/Håkan Fransson, Lilla Paris.

Mixklassen rned 15 lag vanns av Kerstin och Tage Sundkvist, Lilla Paris.

KM i Singelspel med 13 deltagare i Damklassen, vanns i år av Sinikka Söder-

ström. Herrklassen med 17 deltagare vanns i år av Kalle Holm.

lnomhusspel i den nya hallen anpassades enligt Corona-restriktioner så, att
max. 8 personer i en grupp fick spela samtidigt på varannan bana. På mån-

dagar spelar tre grupper och på torsdagar två grupper. Viktigt är att tänka
på avståndet mellan personerna samt medföra eget måttband och "lille".

Sammanfattningsvis står det klart att boulespelarna i SPF Lilla Paris under
året hävdat sig väl i tävlingar inom distriktet. Tyvärr startade inte FM i år.

Vänersborg den 3O december 2020

Lise-Lotte {Brennefrd för SPF Lilla Paris Boulesektion
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