TUT1.6 Bouletour
Bakgrund
I samband med att TUT tillsattes fick vi ett antal uppdrag. Ett uppdrag var
att ta ställning till och föreslå åtgärder beträffande motion 12 från Kosta
PC gällande mästerskapsuttagningar i öppen klass.
I korthet så föreslogs det i motionen att det svenska VM-laget skulle utses
genom spelandet av en bouletour, och inte genom det
förbundskaptenssystem vi har idag.
TUTs kommentar till förslaget att förändra systemet för
mästerskapsuttagningar
Vi i TUT har i den här frågan valt att lägga stor vikt vid de intervjuer med
ett urval ur den svenska bouleeliten som vi genomfört, då vi anser att
dessa spelare är de som är närmast berörda och har den största
erfarenheten och kunskapen i gällande att konkurrera på landslagsnivå.
Sammanställningen av intervjuerna visar att av 40 tillfrågade förordar 23
st (58 %) att mästerskapsuttagningar görs av förbundskapten och 17 st
(42 %) att mästerskapsuttagningar görs genom kvalspel (dvs bouletour).
Så långt väger det alltså ganska jämnt och slutsatser är svåra att dra,
men när vi i detta sammanhang studerar de tillfrågades kommentarer i
frågan ser vi en klar och tydlig trend: flertalet av dem som svarat att
bouletour är att föredra säger sig egentligen vilja ha förbundskapten.
Dock anser de att det inte fungerar tillräckligt bra i dagsläget. Kritiken
gäller bland annat att det är för små trupper, bristande information och
otydliga uttagningsprinciper. I sammanhanget kan nämnas att
intervjuerna genomfördes innan den nya landslagsledningen presenterats.
TUT ser som ett av sina viktigaste uppdrag att lyssna på så många röster
som möjligt inom svensk boule, och vår bedömning är att i den här frågan
finns det en tydlig majoritet för att mästerskapsuttagningar i öppen klass
även i fortsättningen görs av förbundskapten. I den enkät vi genomförde
under SM ville endast 24 % av de svarande i öppen klass ersätta
förbundskapten med landslagskval. Detta är en uppfattning som i
huvudsak också delas av TUT, vi tror att ett system med förbundskapten
är det bästa för svensk boules framtida utveckling.
Bouletour ändå!
I intervjuerna med elitspelarna skissade vi också på ett förslag till
bouletour och ställde frågan om detta vore något att satsa på. 85% av de
tillfrågade ansåg att det var ett bra förslag.
Vi i TUT ser en bouletour som ett sätt att utveckla svensk boule och öka
intresset för tävlingsboulen, med fler täta och tuffa matcher och ett
slutspel där de främsta gör upp om ära, prestige och passande priser.

Vårt ursprungliga förslag innebar 6-8 deltävlingar följt av ett slutspel
enligt gammal VM-kvalmodell för de 16 främsta lagen. Dock ser vi 2009
som ett övergångs- och inkörningsår. För att ge utrymme för planering,
genomförande och information kan touren inte starta förrän tidigast efter
årsmötet och vi tänker oss därför fyra deltävlingar: Lindomespelen,
Örestad Open, Mayo Open och Varbergs Strandcup. Förhoppningen är att
man kommande år kan utöka serien deltävlingar med t ex någon tävling i
Norrland, SWIO, någon mer tävling i Mellan-Sverige och kanske 24timmars.
Spelformen är trippel, och man tävlar som ett lag. I vårt ursprungliga
förslag tänkte vi oss att man anmälde tre spelare men sedan hade
möjlighet att fritt byta ut en spelare vid varje deltävling. Vi kan dock
också tänka oss ett system där det inte är möjligt att byta spelare.
Tabellen nedan visar vårt förslag till poängsystem för deltävlingarna.

En orsak till ovanstående upplägg är att många lag får poäng och därmed
känner sig delaktiga i touren. Det är ytterst viktigt att poängtabellen
snabbt uppdateras på SvenskBoule.se när det spelats en deltävling, och
även att deltävlingarna och touren uppmärksammas genom reportage
inför och efter genomförd deltävling. Vi föreslår även att andra dagen av
slutspelet live-sänds över Internet.
Slutspelet genomförs sedan alltså enligt gammal välkänd
landslagskvalsmodell med 16 lag i trippelknock första dagen, samt 8 lag i

dubbelknock och 4 lag i poolspel andra dagen. Slutspelet anordnas i
mitten på augusti (vårt förslag för 2009 är 15-16 augusti), alltså efter SM
och andra seriesammandraget, men före sista seriesammandraget och
kanske också innan uttagningen av VM-laget.
Här ställs speciellt stora krav på arrangören/arrangemanget. Förutom att
kraven för nationell tävling (läktare, belysning, speaker osv) ska uppfyllas
ska spelplatsen vara centralt belägen med utmanande och utslagsgivande
banor.
Vår förhoppning är att ett sådant här arrangemang är attraktivt för
potentiella sponsorer. Vi ser det också som önskvärt att det inte kostar
pengar att delta i touren, då vi ser det som värdefullt att vi ett stort antal
lag att delta i kvalspelet. Vi föreslår prispengar till de fyra främsta lagen i
slutspelet, pengar som gärna kan vara ”öronmärkta för boulebehov”, t ex
som bidrag till resor, träning, inköp av utrustning osv. Vi föreslår också att
de tre främst placerade lagen erbjuds att representera Sverige vid
internationella tävlingar.

