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Igenfyllnad av fördjupning – Sörbyängens BK

Motion till Svenska Bouleförbundet

2021-01-12

Ta bort regeln som tillåter igenfyllnad av fördjupning från tidigare spelade klot
Bakgrund och motivering
Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är
viktiga i sammanhanget.
Under en match får den spelare som står i tur att spela, eller dennes medspelare, fylla igen
en fördjupning orsakad av tidigare spelat klot. Att fylla igen en fördjupning med skor
kräver noggrannhet för att inte även komma åt och förflytta grus- och/eller sandkorn i
närheten av fördjupningen. Det resulterar ofta i en tillplattning av ett område större än
själva fördjupningen. Det är svårt för både motspelare och domare att bedöma vart gränsen
går för att fylla igen fördjupningen och att platta till runt omkring. Ibland kan en fyllning av
fördjupningen oavsiktligt platta till runt omkring och kan då uppfattas av motståndare som
ett sätt att ge sig själv eller laget en fördel. Ofta leder det till att motståndare vid sin tur även
fyller igen fördjupningen och även plattar till runt omkring. Detta kan och har många
gånger eskalerat och resulterat i konflikter. På vissa underlag är det även svårt att avgöra
om en fördjupning är orsakad av ett tidigare spelat klot eller ej. Många gånger letar spelare
efter en ojämnhet i marken ungefär där de vill landa med sitt klot för att ”fylla igen” den
fördjupningen, det vill säga platta till den tilltänkta nedslagsplatsen och på så sätt få en
fördel.
Utöver att igenfyllnad av fördjupning leder till konflikt och att bedömningen är
komplicerad är det ett moment som fördröjer kastet och leder till längre matcher med färre
kast, vilket kan göra matchen mindre underhållande för publik. Om det inte är tillåtet att
fylla igen några fördjupningar eller rätta till ojämnheter i underlaget gynnas även
skickligare spelare som kan läsa av banan och landa mer exakt vilket på sikt kan gynna
svensk elitboule. Tävlingar har spelats i både Finland och Stockholm där det ej har varit
tillåtet att fylla igen fördjupningar och detta har varit väldigt uppskattat bland spelare. Även
domare bör gynnas av att slippa bedömningar kring detta.
Bedömning
Lösning vore helt enkelt att ändra regeln så att spelare ej har tillåtelse att fylla igen
fördjupningar orsakade av tidigare spelade klot eller andra ojämnheter i underlaget.
Förslag till beslut, yrkande
Att ta bort stycke 2 och 3 i regelbokens § 10 så att spelare som står på tur att spela, eller
dennes medspelare, ej har tillåtelse att fylla igen en fördjupning orsakad av ett tidigare
spelat klot.
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Förbundsstyrelsen yttrande:
Motion 2 Igenfyllnad av fördjupning

Motionären vill ta bort möjligheten att ta bort fördjupning orsakat av tidigare spelat klot.
Det skulle helt klart underlätta domarens uppdrag, men detta skulle ge oss en stor
avvikelse mot de internationella reglerna.
Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet:
Att avslå motionen.

