2020
Knalleserien

Inbjudan till

Serien som spelas på 4 orter i 7-häradsbygden!

Dalsjöfors GoIF boule inbjuder till seriespel i boule för fler mannalag (minst 4
pers). Det spelas fyra dubbel-matcher samt en tredje omgång som spelas
singel/trippel eller två dubblar, se p p p p p p
Serien avslutas med slutspel en hel-dag! En klubb får anmäla flera lag men en
spelare får inte spela i mer än ett lag under säsongen. Klubb-bundna lag gäller
(lika tidigare). Serien spelas efter normalt monrade-system, vilket innebär att
första omgången lottas, därefter möts man efter sin tabellställning.
Knalleserien är sanktionerad
av Wästgöta/Dahls BF

Spelplats Se vidstående ruta
Speldag Tisdagar
Datum
5/5, 12/5, 19/5, 26/5,
4/8, 11/8, 18/8
Tider
Spelstart 18.20, spelslut ca 21.10

Slutspel
Datum
Tid

Lördag
12/9 Prel!
Spelstart 9.00

Direktutslagning
med
tröstcup

Knalleserierna ute & inne

har till syfte att vara propaganda för
vår sport och locka fler att tävla.

Priser:

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

Dalsjöfors (omg 1)
Svenljunga
Ulricehamn
Kransmossen
Ulricehamn
Svenljunga
Dalsjöfors
Dalsjöfors (slutspel)

Obs! Obs! Obs! Obs!

Vid ojämnt antal anmälda lag tvingas vi ta
bort det sist anmälda laget för att inget
lag skall behöva stå över under seriens
gång! TIPS: Anmäl ert lag snarast!

Avgift: 500:-/lag

Anmälan till Larscha
tel. 033-27 12 52 eller

larscha940@gmail.com

Välkomna till 27:e året med
eddy 2020

5/5
12/5
19/5
26/5
4/8
11/8
18/8
12/9

p

Max 42 lag! Först till kvarn...

Spelplatser 2020

Inbetalas till Bankgiro 337-8833
senast 29 april eller vid första
spelomgången.

A-slutspel: Det ständigt vandrande Vandrings-priset, plaketter och 1000 kr till segrarlaget,
750 kr till tvåan, 400 kr till lagen på delad tredjeplats (match om 3:e/4:e pris spelas inte).
B-slutspel: 500 kr till segrarlaget.
C- osv slutspel: 250 kr till segrarlaget.
Tröstcupen: Tröstvinst till segrarlaget.
Prisfördelning gäller om deltagande antal lag är 32.
Vid annat antal kan prisfördelningen komma att ändras.

Laget som vinner lotten till
3:e match bestämmer hur
denna ska spelas: 2 dubbelmatcher eller spela
singel/trippel? Återigen kan
man planera det egna lagets styrka kontra motståndarnas och välja
lämpligaste spelsystem.

Knalleserien

senast lördag 18/4
Dalsjöfors GoIF
Boulesektion

Se på sidan 2 hur spelet är upplagt

