
         

Luleå Bouleklubb hälsar tillsammans med NSBF  

välkommen till DM kval trippel mix i Luleå 25-26 

februari 2023 

Klasser öppen, V55, V65, V75 

Spelplats boulehallen Örnäset Luleå 

I hallens restaurang kan ni köpa parisare, varmkorv, smörgåsar, kaffe, läsk och 

fikabröd till bra priser 

LUNCHER kan och ska förbeställas klubbvis via mail info@luleabouleklubb.com 

Pris inklusive bröd och dryck 100:- / portion  betalas till bankgiro 524-4942 och  

märks LUNCH senast 15 februari 

Meny:  Lördag Spagetti Köttfärssås o sallad ,  Söndag Fläskytterfile 

Potatisgratäng o sallad 

Logi i Luleå hittas enklast via sökning på nätet 

Se också vår hemsida  https://www.svenskalag.se/luleabouleklubb    

Inbjudan kval DM trippel mix 

 

Övrig info från NSBF se dokument nedan. 
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Inbjudan till kval 

DM Mxt 2023 25-

26 Februari 

Norra Sveriges Bouleförbund inbjuder i samarbete med Skönsbergs 

Bouleklubb och Luleå Bouleklubb till kval i Mixed Trippel DM 2023 

Spelplats: Skönsbergs Boulehall och Luleå 

Boulehall Datum: 25 – 26 februari 

Kval genomförs i klasserna öppen, V55, V65 och V75. 

1:an och 2:an i respektive klass och spelplats kvalificerar sig till ett 
finalspel som äger rum i samband med DM 2023 i Kalix. 

Minst sex lag från två olika föreningar krävs för att få DM status. Eftersom 

vi inte har några juniorer med licens för närvarande är juniorklasserna 

strukna. Vid för få lag i någon klass kan klasser slås ihop. 

Spelform: 

Poolspel gäller men annan spelform kan bli aktuell beroende på antal 
lag. Samtliga grupp-/poolmatcher börjar på 2-2. 

Seedning: 

Genomförs i samtliga klasser. 

Anmälan: 

Görs på www.sbfonline.se senast 5 februari 2023. 

Avgift: 

125 kr / person. Avgifterna betalas klubbvis till BG 543-0640 senast 6 

februari. Kom ihåg att ange klubb vid inbetalningen. 

Övrigt: 

Arrangerande föreningar kommer att skicka ut en inbjudan 

med arrangemangets övriga förutsättningar senast 22 januari. 

http://www.sbfonline.se/


Frågor gällande anmälan, lottning och seedning: 

Anders Nyström 070-397 45 37 eller 15nystrm@telia.com 
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