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Svea Indoor 2013-2014

NYA MÄSTARE I SVEA INDOOR
Årets slutspel i Svea Indoor avgjordes under lördagen i Uppsala för Öppen klass och i Gävle för V65. Guld i båda klasserna till Uppsala! Sveapokalerna lämnar nu alltså
Svärdsjö respektive Gävle för att under ett (?) kommande år ha sin vistelse i Uppsalas nya och spännande boulehall i Gottsunda.

Den Öppna klassen drabbades av en jobspost då ett av Svärdsjös lag tvingades utgå pga ”spelarbrist”. Första gången i spelens korta ”historia” och som leder till
eftertanke. Efter att de resterande 11 slutspellagen hade avverkat sina dubblar i omgång ett resp omgång tre samt disciplinerna singel och trippel (omgång 2 och 4), var
lagen från Oppboga, Boulett samt Malmköping och 018 klara för finalspel. Boulett och Oppboga hade samlat ihop flest poäng i de inledande mötena men när
semifinalernas båda dubblar avverkats stod det klart att 018 nu tagit sig förbi Oppboga genom att vinna sin semifinal med klara 2-0 och fick i en avgörande finalmatch nu
möta Boulett som i sin tur besegrat sina motståndare från Malmköping. Vinnare blev 018 med altmeister Lars Frykberg som styrde sina lagkamrater först över ”mållinjen”.
Vinst med 2-0 i de både dubblarna och guld till 018 från Uppsala!

Svea Indoor Öppen: Vinnarna från 018

Fr v Gunnar Sandberg, Anders Löfgren, Olle Larsson, Olof Löthman, och Lars Frykberg

Prispallen: 1:a  018-2, 2:a  BTT, 3:a  OPP-1, 3:a  MAL-1

 

I Gävle hade de 16 slutspelslagen i V65 kämpat väl hela dagen under gemytliga former. Ett och annat irritationsmoln pga vissa lags förmåga att tänja på minutregeln
svävade tidvis över deltagarna. När samtliga omgångarna så småningom var färdigspelade stod det klar att fjolårsmästarna från hemmaklubben LBJ hamnade strax
utanför finalplats. Däremot fick Uppsala PC fick två av sina lag med till semifinalomgångarna och fick nu mötas i en av semifinalerna. I den andra möttes Flen och Falun.
Ingen av semifinalerna gick till skiljematch utan Uppsalas lag 6 vann med klara 2-0 mot sina klubbkamrater och samma resultat nådde Flen mot Falun. Till final alltså
Uppsalas lag 6 mot Flen. Upplagt för en rysare men Uppsala gick relativt oskadd ur finalspelet och vann med klara 13-8 i båda dubbelmatcherna. Guld till Uppsala PC lag
6!
 



Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer (https://www.rf.se/rf-arbetar-med/digitalisering/avveckling-av-hemsidor-i-idrottonline) ×

https://www.sveaboule.se/
https://www.sveaboule.se/tavlingar/
https://www.sveaboule.se/tavlingar/SveaIndoor/
https://www.rf.se/rf-arbetar-med/digitalisering/avveckling-av-hemsidor-i-idrottonline


UPPDATERAD: 12 JAN 2018 15:21 Skribent: Bertil Jacobsson

Svea Indoor V-65: Vinnarna från Uppsala PS, lag 6 ( i rött)
Affe Eriksson, Olle Wiberg, Inga Stenbrink och Sven Edlund

I blå� (silver) från v Seppo Luoma, Ingvar Eriksson, Tuulliki Luoma och Barbro Hjalmarsson
Prispallen: 1:a  UPS-6, 2:a  FLE-3, 3:a  UPS-5, 3:a  FFB

 
Totalt deltog denna säsong:
27 st klubbar med sammanlagt 74 lag. 54 i V65 och 20 i Öppen.

 

Klart med tider och spelplatser för finalspelet den 26 april.
 

V-65 klassen spelar sitt finalspel i Gefle Boulecenter och den öppna klassen finalspelar samma dag i Gottsundahallen i Uppsala.

Se inbjudan till finalspelet här >>
Sammanställning av samtliga matcher i grundspelet, samt vilka som gick vidare till slutspel kan du se här >>
 
Sammanställning, samtliga matcher höstomgången 2013 >>
 
Inbjudan till Säsongen 2013-2014 >> 

Regler för Svea Indoor >>
 
Ansvarig för Svea Indoor är:

Nils-Göran Stenbeck
070-534 14 57070-534 14 57 
nisse.stenbeck@gmail.com
 



https://www.sveaboule.se/globalassets/svealands-bouleforbund/dokument/svea-indoor/inbjudan-till-finalspel-i-svea-indoor-2014.pdf
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