TUT1.1 Tävlingskalender och tävlingssanktionering
Nuvarande uppdelning av tävlingar i Internationella/Nationella, Regionala
och Lokala tävlingar föreslår vi ska bestå. Vi vill också behålla stora delar
av dagens krav på respektive typ av tävling, men även göra en del
förändringar. Vi återkommer till det nedan.
Våra enkäter visar att det finns två olika syner på tävlande. Dels en mer
elitinriktad där man eftersträvar stora tävlingar, bra arrangemang och bra
motstånd. Men det finns också en önskan om tävlingar där man
garanteras många matcher, familjär stämning, lägre startavgifter och
priser till fler. Vi tror inte att dessa två spår går att kombinera i samma
tävling, däremot måste båda riktningarna ges utrymme i
tävlingskalendern för att vi ska få fler boulespelare att vilja tävla. Idag är
vår känsla att man försöker kombinera de båda inriktningarna, vilket gör
att inget läger blir riktigt nöjda med tävlingsarrangemangen i allmänhet.
Vi föreslår därför att sanktioner av internationella, nationella och regionala
tävlingar görs av förbundet, detta för att skapa möjligheter till större
tävlingar och bättre arrangemang. Det fungerar inte att få större tävlingar
om distrikten ger sanktioner, det blir ingen samordning och vi ser redan
idag att det samma helg spelas flera tävlingar inom samma geografiska
område. De helger som förbundet ger sanktion åt tävlingar får inga andra
tävlingar förekomma. Men då de mindre lokala tävlingarna är viktiga för
många boulespelare, måste förbundet hålla minst två helger varje månad
lediga åt lokala tävlingar.
Vi vill också öka statusen på trippeltävlingarna i de internationella och
nationella tävlingarna och även försöka göra dem större. Därför föreslår vi
att öppen trippel och V55 trippel ska avgöras på olika dagar, så att
veteraner även har möjlighet att spela den öppna trippeln. När öppen
trippel spelas får inga andra klasser än junior och V65 spelas. När V55trippeln spelas får inte V65 spelas, men däremot är det fritt fram för t ex
damklass. Vi anser självklart att V65 är en viktig klass, men många
arrangemang i denna klass kan med fördel spelas på vardagar.

Internationella/Nationella tävlingar
De helger då det spelas denna typ av tävlingar ska inga andra tävlingar
förekomma. Vi tror att ett lämpligt antal är 7 stycken, 3 inomhus och 4
utomhus, och det får inte bli fler. Däremot kan det vara färre om det inte
finns tillräckligt antal tävlingar som håller måttet. Till detta kommer

slutspelet på vår föreslagna Tour samt seriespel och SM som också vänder
sig till samma målgrupp.
Krav på Internationella/Nationella tävlingar
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Flerdagsarrangemang
Öppen trippel på lördagen. Inga andra klasser än junior och V65 får
spelas denna dag. V55 trippel på söndagen och då får ingen V65
tävling spelas.
Undantag får göras från ovanstående punkt vid inomhustävlingar.
Spelform i öppen trippel bör vara s k Mayo pool + ABC
Höga krav på mediebevakning samt löpande resultatrapportering på
internet.
Väl fungerande sekretariat som eliminerar onödiga väntetider.
Icke spelande domare
Hög standard på servering av mat och dryck. Riktlinje är
serveringen vid SM i Borås.
Lätt för publik att följa matcher, vilket innebär enhetlig klädsel,
poängmarkörer och att man enkelt kan se vem som är vem på
poängmarkören.
Centercourt med läktare där det ska förekomma publikvänliga
aktiviteter.
Sidoarrangemang i form av t ex skyttetävling, läggtävling och olika
miniturneringar.
Aktiviteter för nya spelare och för att inviga förbipasserande i
sporten boule.
Rankingpoäng utdelas i öppen klass, V55 och V65.

De ovanstående kraven bör följas upp noggrant av förbundet. Vid stora
avvikelser ska kommande års sanktion tas bort. Vid små avvikelser ska
arrangören lämna in handlingsplan som visar hur man ska uppnå
kraven kommande år. Idag är vår åsikt att kraven inte följs upp och att
ingenting händer med de tävlingar som inte följer kraven på nationella
tävlingar.
Sanktionsavgiften för dessa tävlingar bör vara en fast summa, som kan
skilja sig för tävlingar inomhus och utomhus. Sanktionsavgiften bör
vara hög och för denna får man en exklusiv helg för arrangemanget
samt annonsplats på Svensk Boule.
När nya tävlingar upphöjs till Nationella bör dessa väljas bland de
regionala tävlingar som har bäst renommé.

Regionala tävlingar
Vid regionala tävlingar får inga andra tävlingar förekomma. Däremot så
ges sanktion för fyra regionala tävlingar över landet de helger som är
avsatta för regionala tävlingar. Vi föreslår att en helg varje månad
avsätts för regionala tävlingar, vilket gör att minst 48 regionala
tävlingar kommer spelas varje år. Om en klubb endast vill arrangera
tävling ena dagen kan man dela helgen med en annan klubb och lämna
in en gemensam ansökan om regional sanktion. Observera dock att
kraven i första punkten nedan måste uppfyllas. Utöver dessa helger
kan även vissa helgdagar vid påsk, Kristi himmelfärd m.m. utses till
regionala helger.
Krav på regionala tävlingar
•
•
•
•
•
•
•

Två dagars tävling där öppen klass måste förekomma båda
dagarna. V55 och V65 måste förekomma minst en dag var.
Viss mediebevakning
Fungerande sekretariat
Icke spelande domare
Enklare servering av mat och dryck
Lätt för publik att följa matcher, vilket innebär enhetlig klädsel
och poängmarkörer.
Rankingpoäng utdelas i öppen klass, V55 och V65.

Sanktionsavgiften även för dessa tävlingar bör vara en fast summa, som
kan skilja sig för tävlingar inomhus och utomhus. Sanktionsavgiften bör
dock vara väsentligt lägre än den för nationella tävlingar. En viss
uppföljning av kraven bör också förekomma och tävling som avviker
markant från kraven ska förlora sin regionala status.

Lokala tävlingar
I genomsnitt två helger varje månad kommer att vara avsatta till lokala
tävlingar. Dessa helger finns inga begränsningar utan alla som vill får
arrangera en tävling. Vi anser inte heller att det bör finnas några krav på
dessa arrangemang, men däremot föreslår vi vissa riktlinjer.
Vår tanke är att lokala tävlingar ska tilltala två kategorier av spelare, nya
spelare som vill prova på att tävla samt ”hobbyspelare”. Målet är att de
lokala tävlingarna ska vara inkörsporten för spelare som sedan ska lockas
till nationella och regionala tävlingar. Därför föreslår vi också att dessa
tävlingar bör vara licensfria.

Riktlinjer för lokala tävlingar
•
•
•
•
•
•
•

Ej licenskrav, alternativt endast så kallad b-licens
Spelande domare är möjligt
Låg startavgift (20-50 kr)
Priser till många
Spelform som garanterar alla många matcher.
Inga krav på enhetlig klädsel
Inga rankingpoäng

För lokala tävlingar föreslår vi en låg fast sanktionsavgift (200-400 kr).
Årsöversikt öppen klass (nationell och internationell likställs
nedan)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Januari – 1 nationell och 1 regional helg. 2 lokala helger.
Februari - 1 nationell och 1 regional helg. Svenska cupen kval. 1
lokal helg.
Mars – 1 regional helg. Svenska cupen final. 3 lokala helger*.
April – 1 nationell helg och 1 regional helg. 2 lokala helger.
Maj - 1 nationell helg och 1 regional helg. DM. 1-2 lokala helger.
Juni – 1 nationell helg. Seriespel. 1-2 lokala helger.
Juli - 1 nationell helg och 1 regional helg. SM. 1-2 lokala helger.
Augusti – 1 regional helg. Tourslutspel. Seriespel. 2 lokala helger*.
September – 1 regional helg. Seriespel slutspel och kval. 2 lokala
helger.
Oktober - 1 regional helg. Mxt SM. 2 lokala helger.
November – 1 nationell helg och 1 regional helg. 2 lokala helger.
December - 2 regionala helger. 1-2 lokala helger.

*Lokala tävlingar tillåtna vid Svenska Cupen final och tourslutspelet.

