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§ 1. Förutsättningar
Hallsvenskan genomförs genom klubbmöten. Varje klubblag består av minst fem
spelare där båda könen skall vara representerade.
Lagen formeras i en öppen trippel (ÖTrpl), en mixed dubbel (MxDbl), en mixed trippel
(MxTrpl) och en öppen dubbel (ÖDbl).
Varje klubbmöte består av 4 matcher och spelas i två avdelningar enligt nedan.
Avdelning 1: ÖTrpl – ÖTrpl, MxDbl – MxDbl
Avdelning 2: MxTrpl – MxTrpl, ÖDbl – ÖDbl.
I varje lag ska det finnas en utsedd lagledare. Denne svarar för att laget följer
gällande regler och är lagets kontaktperson gentemot tävlingsledning och domare.
Enhetlig klädsel gäller, se SBF:s TB – Allmänna Kap. 3 § 6.
§ 2. Anmälan
Anmälan om deltagande i Hallsvenskan sker genom skriftlig anmälan till SSBF:s TK
samt inbetalning av anmälningsavgiften till SSBF:s bankgiro enligt inbjudan.
Nytt lag skall inplaceras i lägsta divisionen. Beslut om inplacering fattas av
Tävlingskommittén.
§ 3. Tävlingsform och spelform
Varje trippellag får bestå av fyra spelare. Den fjärde spelaren får bytas in under
pågående match. Lagledaren ska inför varje matchomgång i varje möte skriftligt ange
laguppställning och delge motståndarlagets lagledare. Inbyte av den fjärde spelaren
får ske en gång per match. Bytet ska genomföras mellan två spelomgångar och
innan lillen kastats ut på nytt.
Motståndarlagets lagledare ska informeras om att byte kommer att ske.
Samtliga spelare ska ha licens för föreningen.
§ 4. Divisioner
Anmälda lag delas in i lämpligt antal divisioner utifrån antal anmälda lag.
Endast ett lag per klubb och division, den lägsta divisionen undantagen.
Tvångsnedflyttning kan ske.
Serieindelningen baseras på föregående års sluttabeller.
Hallsvenskan spelas över 5 sammandrag; 3 på hösten med start i oktober och 2
under vårvintern följande år. Vi försöker så långt det är möjligt undvika spel i
december.
Upp- och nedflyttning i respektive division framgår av tabellerna på SBF Online.
§ 5. Poängberäkning
Vunnet klubbmöte ger 2 poäng, oavgjort klubbmöte ger 1 poäng.
Seriespelsrapporteringsfunktionen i SBF Online används.
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§ 6. Banor och lottning
Sekretariatet lottar och anvisar banor för mötena. Vid banorna lottar klubbarnas
lagledare i en lottning – omfattande båda de första matcherna – om vem som ska
välja bana och kasta lille. När resterande två matcher i mötet ska spelas övergår
rätten att välja bana och kasta lille till den klubb som tidigare förlorade lottningen.
Om endast en bana anvisats för klubbmötet, gäller lottningen även vem som ska
välja banhalva.
§ 7. Reserver (med reserv menas inte spelare nummer fyra i trippellagen)
Reserver får sättas in under pågående möten, dock endast efter avslutad match.
§ 8. Avbrutet seriespel
Överensstämmer helt med SBF:s TB – Seriespel § 4.
§ 9. Walk Over
Walk Over (WO) får endast lämnas om synnerliga skäl föreligger; mötet räknas då
som att motståndarna vunnit med 4-0 och + 52 i klotskillnad.
För att ett klubblag skall få bestå av färre än 5 spelare måste synnerliga skäl
föreligga, annars betraktas det som osportsligt gentemot övriga deltagande
föreningar i serien och föreningen anses ha lämnat WO i det aktuella mötet.
Upprepas detta vid mer än ett möte räknas det som att föreningen avbrutit påbörjat
seriespel.
Lämnar en förening WO utan att synnerliga skäl föreligger räknas detta som att
föreningen avbrutit påbörjat seriespel.
Avbrutet seriespel medför att samtliga matchresultat räknas bort från serien.
Föreningen bestraffas enligt SBF:s TB – Seriespel Kap.1 § 4A.
§ 10. Reservlag
Förening kan anmäla 2 klubblag, varav ett ordinarie till Hallsvenskan.
Ordinarie lag är det lag som är högst placerat i seriesystemet.
Under samma sammandrag får spelare bara representera ett klubblag.
Klubblag från samma förening skall om möjligt placeras i olika serier. Om detta inte
är möjligt, skall klubblag mötas så tidigt som möjligt. Om möjligt bör inte två möten
mellan samma klubbar läggas under samma sammandrag.
Om en förening ställer upp med flera lag i seriespelet, skall lagen under hela
säsongen, förutom klubbnamn, ha sådana beteckningar att identifikationen av lagen
inte försvåras.
§ 11. Byte av spelare mellan klubblag
Överensstämmer med Sydsvenska Bouleförbundets tävlingsbestämmelser för
Allsvenskan § 12.
Förtydligande
Byte uppåt är utan begränsningar
Byte neråt får endast ske om spelaren först har stått över ett klubbmöte i det sammandrag som ska
spelas – under förutsättning att spelaren deltagit i det sista klubbmötet i föregående sammandrag.
OBS! Spelare som är uppsatt som avbytare i ett klubbmöte, men inte spelat, ändå anses ha deltagit!
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§ 12. Byte av förening
Spelare skall ha gällande licens för den klubb han/hon representerar.
(En förutsättning att byta förening, är att man är gottgjord sin ”gamla” förening.
d.v.s. att man inte står i skuld vare sig ekonomiskt eller materiellt, och att man inom
föreskriven tid, skriftligen meddelat sin nuvarande förening om sitt utträde.)
§ 13. Tolkningsrätt
SSBF:s styrelse, eller dess tävlingskommitté har var för sig rätt att tolka och/eller ta
beslut angående fall som inte förutsetts i dessa bestämmelser.
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