Bouleregler
Att lära sig spela boule går fort. Efter tio minuter kommer du ha full koll på grunderna.
Boule är dock en utpräglad precisionssport, och under den enkla ytan döljer sig en
mängd taktiska och tekniska finesser. Ju mer du lär dig desto mer komplex kommer
sporten att bli! Det är kanske det bästa med boule, det är lätt att lära sig och alla kan
vara med. Om du verkligen blir biten kan du ägna flera år åt att bli riktigt bra, men du
kan aldrig vara helt säker på att inte plötsligt en dag förlora mot en nybörjare. Här kan
du läsa om regler och grunder för spelet.
Spelformer: Trippel, dubbel eller singel
Boule spelas antingen tre mot tre (trippel), två mot två (dubbel) eller en mot en
(singel). I trippel har varje spelare två klot. I dubbel och singel har ni tre klot var.
Grunderna
Boule går i korthet ut på att lägga sina klot så nära en liten målkula –”lillen”– som
möjligt. Ni får poäng för de klot det egna laget har placerat närmare lillen än
motståndarens bästa klot. Det är med andra ord bara ett lag, eller en spelare, som får
poäng i varje omgång. Om ditt klot ligger närmast och din motståndares klot ligger
näst närmast får du en poäng. Om två av dina klot ligger närmare lillen än
motståndarens får du två poäng osv.
Spela match
Spelet börjar med att lagen lottar om vem som ska kasta lillen. En spelare i det lag
som vann drar upp en ring i gruset, maximalt 30 centimeter i diameter, och kastar ut
lillen. Den ska ligga mellan 6 och 10 meter bort från ringen. Alla spelare står i samma
ring när de kastar sina klot. Det lag som ligger längst ifrån lillen spelar alltid nästa
klot. När alla spelare spelat sina klot är omgången slut och lagen kommer överens
och räknar ihop poängen. Det lag som fick poäng i omgången gör en ny ring och
kastar ut lillen igen. Först till tretton poäng vinner.

