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Tävlingsbestämmelser 
Norra Sveriges Bouleförbund 

Bestämmelser gällande arrangerande av distriktstävlingar (seriespel och DM) samt 
förutsättningar vid sanktionering av lokala och regionala tävlingar i distriktet. 
 
§1 Allmänt 
Alla arrangemang i NSBF:s regi ska genomföras enligt de av Svenska Bouleförbundet (SBF) 
beslutade tävlingsbestämmelserna (SBF TB) samt i förekommande fall med ändringar och 
tillägg i dessa tävlingsbestämmelser (NSBF TB). 
Dessa tävlingsbestämmelser är fastställda av distriktsstyrelsen 2018-12-09 och har sedan 
reviderats ett flertal gånger. Denna revidering berör spelformer och slutspel vid 
sanktionsansökningar samt ändring av minsta antal deltagande lag för att en klass skall kunna 
få DM status. Ändrat sista datum för ansökan om DM samt tydligare regler för upp- och 
nedflyttning i våra div 3 serier. 
 
§2 DM 
a) Ansökan 
Ansökan om att arrangera DM ska vara NSBF tillhanda senast 1:a maj februari året innan den 
aktuella DM-tävlingens genomförande.  
Ansökan ska innehålla: 

 Förening 
 Ort och spelplats 
 Hur man avser att bemanna och sköta sekretariat 
 Förutsättningar för arrangemanget (banor, lokaler, toaletter, lunch mm) 
 Eventuella idéer för att lyfta arrangemanget/öka trivseln 

 
Styrelsen tar beslut utifrån följande kriterier: 

 Spelplats, förutsättningar och tanke med arrangemanget 
 Vana att arrangera tävlingar 
 Geografisk hänsyn utifrån de senaste årens DM 

Vilken förening som ska arrangera DM meddelas i samband med DM året före aktuellt DM. 
 
b) Anmälan till DM 
Görs klubbvis via SBF Online senast en månad före DM:s första speldag (datum står i 
inbjudan). Startavgifter betalas senast samma datum in på distriktets konto. Efteranmälan efter 
sista anmälningsdag, men före lottning tas emot i mån av plats. Efteranmälning efter lottning tas 
emot i mån av plats och kostar dubbla anmälningsavgiften. 
 
c) Ekonomi 
De fastställda startavgifterna (125 kr per spelare och klass) betalas klubbvis, juniorer betalar 10 
kronor per spelare och klass. 15% av startavgifterna (förutom mixedtrippel) betalas ut till 
arrangerande förening/ar efter genomfört arrangemang. NSBF står för domarkostnad samt 
kostnad för priser. För arrangör av mixedtrippel inomhus utgår en hallhyra på 2000 kr. Till DM 
arrangören utgår en extra ersättning på 1000 kr för finalspelet i mixedtrippel. 
 
d) Priser  
Medaljer till samtliga semifinalister (ettan, tvåan och två treor) i respektive klass samt RF:s DM-
tecken till vinnaren i samtliga klasser delas ut vid en prisceremoni när respektive klass blivit 
färdigspelad. NSBF beställer och tillhandahåller priserna samt ansvarar för prisutdelningen. 
Vinnaren av Klubbligan får sitt namn ingraverat på vandringspokalen. NSBF tar under året hand 



om vandringspokalen och ansvarar för att namnet på vinnande klubb blir ingraverat. 
Vandringspokalen skall finnas för påseende under kommande DM. Vinnaren av Klubbligan får 
dessutom en mindre pokal som visar att man blivit ”Bästa klubb”. 
 
e) Domare och mätdomare 
Utses av NSBF. En huvuddomare utses per tävlingsdag. En särskild domare utses för skyttet.  

Mätdomare utses efter behov. Mätdomare erhåller gratis lunch som bekostas av NSBF. 
 
f) Klasser, grenar och spelform 
NSBF:s DM genomförs i följande grenar och klasser: 

 Mixedtrippel (Öppen, V55, V65 och V75) 
 Mixeddubbel (Öppen, V55, V65 och V75) 
 Trippel (Junior, Öppen, Dam, V65 och V75)  
 Dubbel (Junior, Öppen, Dam, V55, V65 och V75) 
 Singel (Junior, Öppen, Dam, V55, V65 och V75) 
 Skytte (Junior, Öppen, Dam och V55) 

Samtliga grenar förutom skytte genomförs som poolspel (kan ändras vid speciella situationer) 
och matcherna startar på ställningen 2-2 i kvalificeringsomgångarna (poolspel eller 
motsvarande) samt eventuell utjämningsomgång. Skyttet genomförs som en enkelserie där den 
som har högst poäng blir DM mästare och samtidigt kvalificerar sig för att deltaga vid SM om 
serien slutar på minst 17 poäng (gäller ej juniorer). En spelare har bara rätt att skjuta i en klass 
(juniorer undantagna).  
För att en tävling ska genomföras krävs minst 6 deltagande lag från 2 klubbar (undantag görs i 
juniorklasser), vid färre antal lag tillfrågas dessa om en flyttning kan ske till närmaste klass som 
alla kan delta i eller om laget vill anmäla sig i en annan klass. Om det är för få lag i Öppen klass 
slås den ihop med V55 (se Bilaga 2). 
Mixedtrippel delas upp i två kval som sker i februari med spel inomhus. De två bästa lagen i 
respektive klass och spelplats går till ett finalspel som äger rum vid ordinarie DM samma år. 
 
g) Klubbligan 
Klubbpoäng utdelas enligt följande: 
 
 6 – 16 lag mer än 16 lag 
Förstaplats 5 poäng 8 poäng 
Andraplats 3 poäng 5 poäng 
Semifinalförlust 1 poäng  2 poäng 
Kvartsfinalförlust 0 poäng 1 poäng 
 
Poäng delas ut i samtliga klasser som spelas. I skyttet delas poäng ut till topp 4.  
Vid sammanslagning av V55 och Öppen klass utdelas bara poäng till lag som placerar sig i den 
sammanslagna klassen. 
 
h) Seedning 
En Seedningskommitté som utses av distriktsstyrelsen i god tid före DM skall bestå av tre 
medlemmar och ska ha såväl geografisk spridning som ålders- och genusbalans. Seedning 
genomförs i samtliga klasser. Antalet seedade spelare/lag följer SBF TB. Seedningen ska vara 
NSBF och arrangörsklubben tillhanda senast 2 veckor före tävlingarnas genomförande. 
 
i) Tävlingsjury 
Utses av NSBF i samråd med arrangör och domare. Tävlingsjuryn ska anslås i sekretariatet. 



j) Spelordning se Bilaga 1 
 
 
k) NSBF:s åtaganden i övrigt 

 Ansöka (och bevilja) sanktion för samtliga DM-tävlingar på SBF Online 
 Ansvara för lottningens genomförande i samråd med arrangören 
 Utse och meddela arrangerande förening vilka som är domare senast 3 veckor före 

tävlingarna 
 Skicka ut inbjudan med anmälningsförutsättningar senast 2 månader före tävlingarna 
 Rapportera tävlingsresultat i SBF Online 
 Räkna ut Klubbligan 
 Utse mätdomare i erforderligt antal 
 Beställa och betala luncher mätdomare 
 Tillhandahålla skyttemattor och se till att dessa är på plats 

 
l) Arrangerande förenings åtagande 

 Skicka ut inbjudan med arrangemangets förutsättningar senast 6 veckor före tävlingarna. 
 Bemanna sekretariatet med kunnig personal för att hålla ordning på tävlingarna och 

snabbt kunna sätta i gång nya matcher 
 Erbjuda lunch samt ha en väl dimensionerad kiosk öppen under hela DM 
 Ansvara för att en högtalaranläggning finns i sekretariatets absoluta närhet 
 Ansvara för produktion av mästerskapsfolder i ett antal som säkerställer att samtliga 

deltagare får ett exemplar. Denna folder skall innehålla deltagarförteckning, seedning, 
seedningskommitté, domare, lunchalternativ och spelschema 

 Utse en kontaktperson gentemot styrelsen i NSBF  
 Ansvara för att banornas antal är tillräckligt för tävlingarnas genomförande och att 

markerade spelområden finns.  
 Ansvara att tillräckligt med sanitär utrustning finns på spelområdet.  
 Utse en tävlingsledare som under mästerskapet skall fungera som en kontaktperson 

mellan servering, sekretariat, domare, spelare och distriktets tävlingsansvariga. 
 Tillhandahålla funktionärer för protokollskrivning vid skyttet. Protokollförare agerar också 

fotfelsdomare. Distriktets tävlingsansvariga tillhandahåller utbildning om sådan behövs  
 Tillhandahålla en prispall 

 Att i möjligaste mån tillhandahålla uppställningsplatser för husvagnar och husbilar i 
närheten av spelplatsen där det också finns tillgång till el, toaletter och dusch 

m) Inbjudans innehåll (NSBF) 
 Datum och spelort 
 Spelformer 
 Startavgift 
 Anmälningstidens utgång 
 Spelschema 
 Kontaktuppgifter för frågor rörande spelet 
 Tävlingsledarens namn 
 Info om enhetlig klädsel 

n) Inbjudans innehåll (arrangören) 
 Info om mat och caféteria 
 Logiförslag 
 Tävlingsplats 
 Vägbeskrivning till tävlingsplatsen 
 Kontaktuppgifter för frågor gällande arrangemanget/praktiska frågor 



§3 Seriespel 
 
a) Serier och upplägg 
NSBF ansvarar för att genomföra seriespel för lag anmälda till division 3 och lägre i både 
Öppen och Veteranklass. 
Samtliga ordinarie distriktsserier spelas normalt som dubbelmöte, men beroende på antalet lag 
kan spelupplägget komma att ändras. Serier med 3-4 lag genomförs enbart under en helg och 
serier med 5-6 lag genomförs under 2 helger.                                                                                                
 
Division 3 Norra Öppen klass består av 3-6 lag utifrån antalet anmälda föreningar:  

 1:an flyttas upp till division 2 enligt SBF TB 
 Övriga spelar kvar i division 3 eftersom det inte finns förutsättningar i dagsläget att 

anordna en serie division 4 för öppna lag. 
 
Division 3 Norra i Veteranklass består av 6 lag: 

 1:an flyttas upp till division 2 enligt SBF TB 
 2:an, 3:an och 4:an spelar kvar i division 3 nästa år 
 5:an och 6:an flyttas ner till division 4  

En förening får ha maximalt 1 lag i serien. 

Reservlag i Division 3 kan tvångsnedflyttas om ordinarie lag flyttas ner från division 2. 
Reservlag får inte flyttas upp till division 3 om ordinarie lag flyttas ner från denna serie.  
Om två lag flyttas ner från div 2 så skall även 4:an i div 3 flyttas ner till div 4. 
 
Division 4 Norra i Veteranklass: 

 Division 4 delas upp i en norr- och söderserie med maximalt 6 lag i varje serie men kan 
också spelas som en serie om antalet anmälda lag inte räcker till två serier. 

 1:an i respektive serie flyttas direkt upp till division 3. 

 Om ingen nerflyttning sker från förbundsserien division 2 så flyttas även den bästa 2:an i 
de två division 4-serierna direkt upp till division 3. 

 Ingen nedflyttning genomförs. 

 Om det finns plats kan en förening ha två lag i division 4, men det förutsätter att 
föreningen också har anmält ett lag i division 3 Öppen. 

 Om en förening har 2 lag på samma nivå som ordinarie lag betraktas båda som 
ordinarie. 

b) Avbrutet seriespel 
Ett seriespel anses vara avbrutet om föreningen meddelar sitt avhopp mindre än 30 dagar före 
första seriespelssammadraget. Förening som avbryter/uteblir från seriespelet får betala en 
straffavgift motsvarande anmälningsavgiften och är dessutom diskvalificerade från 
nästkommande års seriespel. Distriktsstyrelsen kan vid synnerliga skäl ge dispens för 
seriespelsdeltagande nästkommande år. 
 



c) Anmälan 
Anmälan görs till NSBF senast 31 januari enligt förutsättningar i inbjudan. 

d) Ekonomi 

 Anmälningsavgiften till distriktsserierna fastställs av SBF 

 NSBF står för domarkostnader och kostnad för priser. 

 Ingen plan-/hallhyra utgår eftersom seriespelet ska ske utomhus. 

 
e) Arrangör/arrangörer 
Utses av NSBF utifrån lämpliga spelorter beroende på deltagande föreningars geografiska 
hemvist samt förläggning av de senaste årens seriespel. Arrangören/arrangörerna skall: 

 Utse en tävlingsledare samt bemanna sekretariatet med kunnig personal för att hålla 
ordning på tävlingarna och rapportera till SBF Online 

 Erbjuda lunch samt ha en väl dimensionerad kiosk öppen under hela tävlingen 
 Ansvara för att en högtalaranläggning finns i sekretariatets absoluta närhet 
 Utse en kontaktperson gentemot styrelsen i NSBF 
 Ansvara för att banornas antal är tillräckligt för tävlingarnas genomförande och att 

markerade spelområden finns 
 Ansvara för att tillräckligt med sanitär utrustning finns på spelområdet.  

 
f) Domare 
Utses av NSBF 
 
g) Tävlingsjury 
Utses av NSBF i samråd med arrangör och domare. Tävlingsjuryn ska anslås i sekretariatet. 
 
h) Inbjudan 
Skickas ut av SBF (förutsättningar för anmälning mm) i god tid före sista anmälningsdatum, 
NSBF (förutsättningar för distriktsserierna) senast 1 april och arrangören (praktisk information) 
till samtliga anmälda föreningar senast 30 dagar före aktuellt seriespelssammandrag. 
Arrangörens inbjudan ska innehålla:  

 Info om mat och caféteria 
 Logiförslag 
 Tävlingsplats 
 Vägbeskrivning till tävlingsplatsen 

 Kontaktuppgifter för frågor gällande arrangemanget/praktiska frågor 
 
i) Priser 
I samtliga distriktsserier föräras vinnande förening med en pokal samt medaljer (10 stycken) till 
de spelare som har deltagit i vinsten, NSBF beställer dessa. Priserna delas ut till vinnande 
föreningars representanter under NSBF:s Distriktsmöte. Vinnande förening väljer därefter hur 
man genomför den interna prisutdelningen. 
 
 



§4 Sanktionering av tävlingar 

Inför sanktionsansökningar rekommenderar NSBF att arrangören läser igenom SBF:s ”Handbok för 
arrangörer av bouletävlingar” där det finns både rekommendationer och tvingande bestämmelser enligt 
tävlingsbestämmelserna.  

I alla inbjudningar skall det framgå vilken spelform som skall gälla för tävlingen. 
 
a) Sanktionsansökningar 
Alla sanktionsansökningar läggs av sökande förening in i SBF Online. För regional 
sanktionsansökan är sista dagen att lämna in ansökan 30 september För lokala och 
propagandatävlingsansökningar kan sista dagen variera år från år beroende när distriktets 
föreningsträff äger rum, där sedan alla ansökningarna gås igenom och fastslås. NSBF meddelar 
föreningarna i god tid vilket datum som gäller som sista dag. 
 
b) Regionala tävlingar 
Vid sanktionering av regionala tävlingar lämnar distriktet rekommendationer till Svenska 
Bouleförbundets tävlingskommitté (SBF TK). Distriktet kommer endast att rekommendera 
sanktion för tävlingsansökningar i Öppen klass. Alla regionala tävlingar skall ha slutspel. 
 
c) Lokala tävlingar och propagandatävlingar 
Distriktet ger bara sanktion till lokala- och propagandatävlingar som inte inverkar på regionala 
tävlingar. I möjligaste mån kommer helgen före och efter regional tävling att vara tävlingsfri i den 
regionala tävlingens närområde. Styrelsen kommer vid sanktionering att se över så att inte 
lokala tävlingar krockar med varandra. Vid eventuell krock kommer tävlingar som genomförs i 
Öppen klass att prioriteras. 
 
För att få sanktion för propagandatävlingar så skall dessa ha en tydlig koppling till distriktets 
utvecklingsprogram. Dessutom gäller följande: 

 Lag som enbart består av licensierade spelare får inte deltaga i propagandatävling 
 Inga anmälningsavgifter får tas ut 
 Inga penningpriser får utdelas 
 Arrangerande klubb har möjlighet att ansöka om ett aktivitetsbidrag för en 

propagandatävling som uppfyller ovanstående krav. 
 

d) Sanktionsavgifter 
Arrangerande förening betalar 300 kronor per tävlingsklass i sanktionsavgift till distriktet. NSBF 
fakturerar för årets samtliga sanktionerade tävlingar vid ett tillfälle (under januari), senare 
beviljade ansökningar faktureras separat. Sanktionsavgiften är en handläggningsavgift som inte 
återbetalas om tävlingen ställs in. 

 
 

 

 

 

 



Bilaga 1 Spelordning på DM 

Följande dagar och tider gäller tills vidare om inte något år är speciella förutsättningar eller att det 
uppkommer speciella situationer under mästerskapet. 
 
 
Eftermiddag före dag 1 
16.00 Skytte 
 
Dag 1 
08.00 Invigning/Välkomnande 
08.30 Spelstart Dubbel alla klasser 
 
Dag 2 
08.00 Prisutdelning Dubbel 
08.30 Spelstart Trippel alla klasser 
 
Dag 3 
08.00 Prisutdelning Trippel 
08.30 Spelstart Singel alla klasser 
18.00 Finaler Mixed Trippel 
 
Dag 4 
08.00 Prisutdelning Singel, Skytte och Mixed Trippel 
08.30 Spelstart Mixed Dubbel alla klasser 
Prisutdelning Mixed Dubbel direkt efter tävlingens slut 
 

 
 
 

 



Bilaga 2 Kriterier för att utse DM-medaljörer i sammanslagna klasser 
Gäller för distriktsmästerskapstävlingar där två eller flera klasser har slagits ihop på grund av för 
få anmälda lag. Medaljer delas ut enligt den officiella resultatlistan i den sammanslagna 
klassen. Om annan klass drabbas (exempelvis om sammanslagningen beror på för få anmälda 
öppna lag och V55 har tillräckligt många anmälda) gäller följande för att utse medaljörer i den 
klassen: 

1. Placering i den sammanslagna klassen. Detta gäller bara om ett lag inflyttat från annan 
klass är ensam på sitt slutspelssteg. 

2. Om två inflyttade lag har åkt ut på samma slutspelssteg möts de i en placeringsmatch 
(om lagen har mötts under grundspelet i tävlingen räknas det resultatet som resultat i 
placeringsmatchen). 

3. Om tre lag eller fler av de inflyttade lagen har åkt ut på samma slutspelssteg och inte 
mötts lottas de lagen fritt in i, för resultatets skull (utifrån vilka och hur många placeringar 
som behöver utses), lämplig slutspelsstege alternativt genomförs gruppspel. 

 
Samtliga resultat är rankinggrundande (maximalt fyra inflyttade lag kan få rankingpoäng i den 
klass där de är anmälda men man kan inte få rankingpoäng i fler än en klass) och DM-vinnarna 
får en seedning på SM (förutsatt att 16 lag eller fler ska seedas i klassen).  

 

 


