
Regler för Boule 
 

Boule går ut på att kasta dina klot närmast lillen. Det börjar alltid med att ett lag    
kastar lillen och därefter kastar varje lag varsitt klot, sen spelar alltid det lag som 
ligger längst ifrån lillen. När alla klot är kastade så får det lag som ligger närmst lillen 
ett poäng för varje klot som ligger närmare än motståndarlagets bästa klot. Bara ett 
lag får poäng i varje omgång och vinnaren börjar att kasta ut lillen i nästa omgång. 
Först till tretton vinner. 
Man spelar alltid i två lag mot varandra: 

▪ Trippel, spelas tre mot tre, med två klot var 
▪ Dubbel, spelas två mot två, med tre klot var 
▪ Singel, spelas en mot en, med tre klot var 
▪ Nödspel, tre spelare med två klot mot två spelare med tre klot var 

Vi spelar två discipliner, individuellt och i par. Individuellt anmäler man sitt deltagande och man lottas 
medspelare inför varje omgång. Vid par-boule anmäler man sig som lag om två personer, av olika kön, 
och utgör ett sammanhållet lag genom de tre omgångarna.  

   
Fötterna 

• Stå med båda fötterna helt inuti ringen och i spelets riktning, tänk på jämvikten. Väldigt enkelt i teorin 
men lätt att glömma. Det är lätt att börja vrida sig, men var lugn allt har sin tid. Lämna aldrig ringen 
förrän klotet landat.  

Handen – Knogarna 

• Spela med handflatan uppåt och klotet i handen. Se till att knogar och fingertoppar riktas ”uppåt” mot 
himlen när klotet har lämnat handen.  

Armen 
• För att skjuta/knocka bort/träffa annans klot: Pendla armen så långt bak det går och släpp sedan klotet i 

axelhöjd. Då förlänger du bågen på skottet och får bättre träffsäkerhet. Låt handen stanna högt tills långt 
efter klotet landat för att se cool ut. 

Hjärnan 
• Fokusera när du kastar. Boule är en blandning av koncentration, teknik och taktiksport. Subtila 

psykningar för att bryta det andra lagets fokus är en konstform i boule. 

Dödlinjer och sargen 
• Om lillen kastas kortare än 6 m resp. längre än 10 m går kastet om – max tre gånger. Därefter får 

motståndarna kasta lillen. I praktiken brukar man – om alla samtycker – sparka in lillen i målområdet. 

• Klot som passerar linjerna är döda, det betyder att ni plockar bort klotet för resten av rundan. Samma 
sak med klot som vidrör sargen.  
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