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1. Landslagskval Veteran 
 
§ 1.1. Förutsättningar 
Landslagskval Veteran är en tävling arrangerad av Svenska Bouleförbundet (SBF). Tävlingen 
arrangeras samma år som EM Veteran Trippel spelas. Landslagskval Veteran är en 
uttagningstävling för att representera Sverige tills nästa kval. För att representera Sverige 
krävs svenskt medborgarskap. Tävlingen är en icke klubbunden tävling för trippellag. Varje 
lag ska bestå av minst tre spelare, med möjlighet till en fjärde spelare. Om vinnande lag 
består av tre spelare utser Elitkommittén tillsammans med laget en fjärde spelare. Denna 
tävling kräver svensk tävlingslicens.  
 

§ 1.2. Anmälan 
Anmälan till Landslagskval Veteran sker i enlighet med instruktion från SBF. Rätt att delta har 
spelare som under året fyller minst 55 år och har svensk tävlingslicens.  
 

§ 1.3. Uteblivande 
Anmälda spelare i lag som, utan tungt vägande skäl, uteblir eller lämnar Walk Over (WO) i: 

• grundomgången får inte delta i Landslagskval Veteran nästkommande år. 

• finalspelet får böter motsvarande anmälningsavgiften och får inte delta i 
Landslagskval veteran nästkommande år. 

• Lag som anmält sig är skyldig att betala anmälningsavgiften. 

• Erlagd anmälningsavgift återbetalas inte. 

§ 1.4. Grundomgång 
Grundomgången arrangeras på flera spelplatser i landet under en eller två dagar.  
SBF:s tävlingskommitté (TK) fastställer på basis av inkomna anmälningar den slutliga 
spelplatsen för respektive lag. TK avgör utifrån antalet anmälda lag hur många platser till 
finalspelet varje spelplats disponerar och meddelar det inför grundomgången. 
 

§ 1.5. Finalspel 
Finalspelet arrangeras under två dagar. Till finalspelet är 16 lag kvalificerade.  
 

§ 1.6. Spelform 
 
Grundomgång 
Spelformen anpassas så att antalet lag som kvalificerar sig motsvarar spelplatsens tilldelade 
finalplatser. 
 
Finalspel 
Dag ett spelas trippelknock. Inplaceringen i trippelknocken bestäms av lottning. Hänsyn ska 
tas till antalet spelplatser i grundomgången samt antalet finalplatser per spelplats så att lag 
från samma spelplats av grundomgången så långt det är möjligt inte möts i första omgången 
av finalspelet. Åtta lag går vidare till andra dagens spel. De åtta lagen rangordnas enligt ett 
schema efter avslutat trippelknockspel. 



Tävlingsbestämmelser Landslagskval Veteran 
Gäller tillsammans med Tävlingsbestämmelser Allmänna 

 

   4 

Dag två spelas dubbelknock. Placeringen från trippelknocken avgör spelordning i 
dubbelknocken. Fyra lag går vidare från dubbelknocken och rangordnas enligt ett schema 
efter avslutat dubbelknockspel. 
 
Särskiljning av lag med samma antal förluster sker genom: 

1. Total klotskillnad efter trippel- respektive dubbelknocken 
2. Lottning 

Placeringarna för de fyra lag som går vidare avgörs genom direktutslagning där lag 
rangordnade 1 och 4 respektive 2 och 3 möts i första omgången. 
 

§ 1.7. Byte av spelare och inbyte av fjärde spelare 
I grundomgången är utbyte av en till två spelare i laget tillåtet fram till den officiella 
spelstarten, under förutsättning att ingen av ersättarna är anmäld i ett annat lag. Det är även 
tillåtet att anmäla en fjärde spelare senast fem minuter innan grundomgången startar. Inbyte 
av fjärde spelare får ske en gång per match. När man önskar byta en spelare ska 
motståndarlagets lagledare, innan lillen kastas ut, informeras om att ett byte kommer att ske 
i den omgången. Till finalspelet får högst en spelare bytas ut, men inbytesspelaren får inte 
ha spelat i ett annat lag i grundomgången.  
 

§ 1.8. Förhinder 
Om ett lag som spelat sig till internationell representation får förhinder erbjuds det lag som 
kom tvåa i kvalet platsen för internationell representation. Elitkommittén kan utse ett nytt 
lag om bägge lagen får förhinder.  Om en spelare får förhinder utser Elitkommittén 
tillsammans med laget en ny spelare. 
 

§ 1.9. Seedning 
Seedningen till grundomgången sköts av TK. Seedningen baseras på fjolårets resultat i 
Landslagskval Veteran, rankingpoäng i Veteranklasser och Öppen klass samt TK:s bedömning 
av lagens spelstyrka. 
 

§ 1.10. Krav på arrangörer av Landslagskval Veteran 
Landslagskval Veteran likställs med nationell tävling, för krav på arrangör se de allmänna 
tävlingsbestämmelserna (TB - Allmänna). 


