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MOTION 

OLIKFÄRGADE KLOT FÖR PUBLIK OCH SPELANDE. 

BAKGRUND 

Det är dags nu att göra en förändring beträffande klotens utseende i boulen, det måste bli lättare för 

publik och andra att se vilket lag som är närmast lillen, men fortfarande är det tyvärr stora problem 
för alla att se vilket lag som ligger närmast, alla klot har ju idag samma färg, hur ska vi få 

intresserade att komma tillbaks när man inte förstår eller har någon möjlighet att följa med i 
tävlingen. Vi föreslår därför att det ska vara två olika färger, ett för varje lag så att publiken direkt 
kan vara med och uppleva den spänning som faktiskt en boulematch kan erbjuda. Att vi dessutom 

behöver fler utövare är väl alla införstådda med. 

MOTIVERINGEN 

Motiveringen är väl just det att publik och folk som stannar till på ett enkelt sätt ska kunna avgöra 

vem som leder och vilket lag som spelar. Det måste väl ligga i allas intresse att sporten utvecklas. 
Från Nipans sida vill vi kunna visa upp en sport som gör det enkelt att förstå och förklara, så är det 

faktiskt inte nu, att stå där och försöka förklara vem som leder eller är tvåa kan vara omöjligt när 
alla klot idag ser lika ut. Självklart gäller detta i första hand tävlings boule och då i större 

sammanhang till att börja med. 

BEDÖMNING 

Bedömningen är att det blir oerhört mycket lättare att följa spelet, det blir lättare för både publik och 

andra som är intresserade, vi skulle få fler som börjar spela. Tänk er själva t.ex. curling med 
likfärgade stenar, det skulle inte vara lika intressant. På det här sättet blir det säkert även lättare att 

få sponsorer till vår sport, seriespelet och då kanske i distrikten skulle kanske vara en bra start. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Vi föreslår att man i vart fall börjar med att prova detta i finalspel eller seriespel, kanske i distrikten. 

Helst vill vi se att det testas i något finalspel där det finns publik. Vi tycker inte att det egentligen 
behövs några andra förändringar, det skulle utan tvekan kunna starta när som helst. En del kanske 
kan tycka att det blir dyrt med 2 uppsättningar klot så man kan ju tänka sig någon typ av färg som 

sedah går att ta bort. ‘ 
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