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Det spelas en del boule i SPF Seniorerna Ronneby, men i syfte att 

få ännu  fler intresserade, lade vi in två tillfällen under hösten där 

medlemmarna skulle få ”prova på”. Första tillfället inföll måndag 

24 okt kl 1800 i Boulehallen i Kallinge.

Ett tiotal medlemmar infann sig, några vana spelare och några 

prova-på-are. Leif hade cyklat omkull och hade tagit med sig en 

korg att bära sina klot i och Margareta trodde att det skulle vara 

tungt att bära kloten och medförde en dra-maten-kärra. 



Eftersom jag själv inte kunde delta har ordförande Kerstin, van 

spelare, fotograferat och berättat så att jag skulle kunna göra ett 

enkelt reportage. 

Den här kvällen tillhandahöll klubben klot, eljest ansvarar varje 

spelare för sina. De ska passa ägaren inom vissa angivna gränser, 

nämligen diameter 70,5 – 80,0 mm och 650 – 800 grams vikt. 

När man spelar i lite större tävlingar måste man använda 

”stämplade” klot, dvs de måste ha en sifferkod som tillverkaren 

präglat in, men vid sällskapsspel duger lite enklare grejer.



Kerstin har inte något behov av att imponera så jag har själv 

faktasökt och hittade några råd i Göteborgsposten GP:

Så imponerar du på boulebanan

1. Kasta högt

2. Skjut mycket

3. Lär dig Madagaskarflippen

4. Sätt tekniken

5. Bjud förloraren på Pastis.  



Boulens ”sportdryck” är alltså Pastis, 45% alkohol, mycket kryddig 

smak med sötma och tydlig karaktär av stjärnanis enligt 

Systembolaget. 

Råden gäller naturligtvis i Frankrike. Hos oss sätter vi äran och 

sporten först. Kerstin har inte med ett ord nämnt detta, och 

eftersom jag själv varit närvarande som fotograf vid två 

distriktsmästerskap, är jag säker på att hon inte undanhållit något.

Jag hoppas på ett livligt deltagande nästa gång den 1 dec kl 1800 

också i Boulehallen, Kallinge.





Jan Gustavsson till 
vänster, gammal van 
spelare och vid de två 
distriktsmästerskap jag 
sett har han varit 
domare.







Kniviga lägen
Tumstock fram
Eventuellt tillkallas domaren





Redskap vid boulespelning


