
Vad händer i boulen i sommar ? 
 

24 april 2018 

Norra Dals Bouleserie. 
Start: Våromgången tisdagar 24 april – 5 juni. 

           Höstomgången tisdagar 14 augusti – 25 september. 

Deltagande lag, 8 : Bengtsfors, Billingsfors, Ed, Fengersfors, Laxarby/Skåpafors, 

Lelångsbygden, Åmåliterna, Ånimskog. Alla lagen möter varandra hemma och borta. 

Startavgift: 0 kr 

Matcherna ska spelas tisdagar kl. 10.00. om ej annat överenskommes mellan lagen. 

Uppskjuten match bör spelas samma vecka om möjligt.   

Reserver ska anmälas före spelstart. Två deltagare tillåts deltaga på samma plats, d.v.s. 

spela varannan match 

Tremannalag är tillåtet. 

Om en deltagare tvingas avbryta en match och någon reserv ej finns tillgänglig får den 

kvarvarande parten spela med 6 klot. 

 

28 maj 

EDS – boulen. 

En klass: Dubbel, valfri sammansättning 

Plats: Stenmjölsplanen vid Hagaskolan, Ed 

Dag: Måndag 28 maj 

Samling: 09.00 

Spelstart: 09.30 

Sista anmälningsdag: 3 maj 

Startavgift: 150 kr/par 

Gruppspel med 4 dubbellag i varje grupp. De 2 bästa lagen i varje grupp går till A-

slutspel och de två övriga lagen går till B-slutspel. 

Medaljer och penningpriser till de bästa lagen i slutspelen. 

Då den disponibla ytan minskat kan bara cirka 100 lag tas emot. 

 

11 juni 

DM i trippel. 

Klasser: Dam, Herr, Mix 

Plats: Högsäter 

Dag: Måndag 11 juni 

Samling: 09.30 

Spelstart: 10.00 

Sista anmälningsdag: 15 maj 

Startavgift: 200 kr/lag 

Segrarna i respektive klass får, om de avser att delta i  Förbundsmäster-skapen i 

Falkenberg 25-26 augusti, ett resebidrag i pris. Segrarna får dessutom var sin pokal och 

priser utgår även till andra- och tredjepristagarna. 

 

 

 

 

 

 



29 augusti 

DM i dubbel.  

En klass: Valfri sammansättning 

Spelform: 5 Monrad 

Plats:  Sjövallen, Vänersborg.  

Dag: Onsdag 29 augusti 

Samling: 09.30 

Spelstart: 10.00 

Varje förening får anmäla två ordinarie lag samt ett reservlag 

Sista anmälningsdag: 20 augusti  

Startavgift: 200 kr/lag 

Segrande lag samt lagen på andra och tredje plats erhåller priser 

Anmält lag som ej kommer till start i tid anses lämna wo och inbetald anmälningsavgift 

återbetalas ej. 

 

25-26 augusti 

Förbundsmästarskapen 

Klasser: Dam, Herr, Mix 

Plats: Falkenberg 

Dagar: Lördag 25 och söndag 26 augusti 

Spelform: Monrad 

Sista anmälningsdag:    Ännu ej meddelad         

Samling och invigning:           ”     

Spelstart:                                  ”  

Startavgift:                               ”        

 

 

Hela våren, sommaren och hösten tränar vi som vanligt tisdagar och fredagar kl 10.00. 

Fram till mitten av april i inomhushallen och därefter på våra utebanor på Hanebol till 

det blir dags att flytta in igen någon gång i oktober. Alla är välkomna att pröva på, klot 

finns att låna.  

 

  

2018-03-22 
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