
Anmälan till Lars-Göran
tel 033-27 12 52

larscha940@gmail.com
senast onsdag 3/10

Välkomna till en spännande
boule-serie vintertid!

InneKnallen är
sanktionerad av
Wästgöta/Dahls BF

Inbjudan till

JoofLobmmfo
2902:

Spelplats Ulricehamns Boulehall
Speldag Tisdagar
Datum gr 1 16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 15/1, 29/1, 12/2
Datum gr 2 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 22/1, 5/2, 19/2
Tider Spelstart 18.20, spelslut ca 21.10
Slutspel B-slutspel A-slutspel 
Datum Lördag 9 mars Söndag 10 mars 
Tid Spelstart 9.00, direktutslagning + tröst

Propagandatävling
med A- och B-SLUTSPEL!

Dalsjöfors GoIF
Boulesektion

Seriespel i Öppen klass
på kvällstid!

Vi vädjar därför till deltagande lag att
försöka ha någon nybörjare i varje lag,
ordinarie eller avbytare, som kan hoppa
in och prova på tävlandet.

Dalsjöfors GoIF inbjuder till seriespel i boule för flermannalag (minst 4 pers). Grundserien
avgörs i 2 grupper som spelar växelvis varannan tisdag och med ett gemensamt slutspel - för
de 8 bästa lagen i resp. grupp till A-slutspel, övriga till B-slutspel. En klubb får anmäla flera lag
och först till kvarn gäller. En spelare får inte spela i mer än ett lag under serien och lagen är
klubb-bundna. Serierna spelas efter monrade-system, vilket innebär att första omgången lottas,
där efter möts man efter sin tabellställning. Under gruppspelet möter man inte samma motstånd
2 gånger i följd. Seger ger 2 poäng, oavgjord match 1 poäng. Lagens grupp-tillhörighet avgörs
genom lottning och med jämn fördelning vid flera lag från samma klubb, så långt som är möjligt.

Knalleserierna ute & inne
har till syfte att vara 
propaganda för vår
sport och locka fler att tävla.

Serien kan inställas, om för litet antal lag anmäls.
Vid ojämnt antal lag stryks det sist anmälda!

Å

Priser: Lagstatyett till segrarlag i A-slutspel
A-slutspel
1 Plaketter + 1600:-
2 800:-
3 400:-
3 400:-
Tröstcupen
1 500:- + Tröstgodis
2 Sverigelotter x2

B-slutspel
1 1000:-
2 1400:-
3 1200:-
3 1200:-
Tröstcupen
1 300:- + Tröstgodis
2 Sverigelotter

1600:-OBS!
1.a pris i
A-slutspel

Deltagaravgift:
1.000:-/lag
(=31:25/spelare och omg)
(=125:-/lag och omg)

Inbetalas till
Bankgiro
337-8833

senast den 14/10
eller vid andra
spelomgången
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Ulricehamns Boulehall



Klargörande om
InneKnallen och

KnalleSerien

PM ang KnalleSpelens regel ”Klubb-bundna lag”

Licensierade deltagare spelar
för den klubb där man har
gällande licens,
olicensierade spelare deltar
i den klubb där man har
medlemskap.
Om seriespel pågår när
licens eller medlemskap
ändras (ex.vis vid årsskifte)
spelar man färdigt pågående
serie i det lag man startat
seriespelet i.

Vi har länge letat efter en rättvis
förmulering till regeln ”Klubb-bundna lag”

- nu tror jag att vi kommit så nära det går...

Välkomna till
Knalleserierna

Seriespelet är en fri tävling = inget licenstvång! Men har du
licens måste du spela för den klubb som du tillhör enligt licensen! Saknar du
licens räcker det att du är aktiv medlem i den förening som du ska tävla
med. Tävlingen är klubb-bunden - man kan inte blanda spelare från olika
klubbar. Se PM nedan.

Slutspelet är enbart två dubbelmatcher i varje klubbmöte lika förra
årets spel. Den tredje matchen utgår alltså under slutspelsdagen. Tröst -
cuperna kvarstår lika tidigare med enbart enkelmöten.


