
Gjutarens  spelregler för boule 

Boule spelas mellan två lag, tre mot tre (trippel), två mot två (dubbel) eller en mot en 
(singel). I dubbel och singel spelar varje deltagare med tre klot. I trippel två.  Man spelar 
sina klot mot en liten målkula (Lillen) och spelet går ut på att få så många klot som möjligt 
närmare Lillen än motståndarlagets bästa. Varje sådant klot ger en poäng. Först till 13 
poäng vinner. 
 
Spelet börjar genom att man lottar om vem som ska kasta ut Lillen. Vinnande lag kastar ut 
Lillen från Ringen som placeras intill ena kortsargen. Lillen ska hamna 6 till 10 m ut i 
banan, 1 m eller mer från sidosargerna. Någon i samma lag kastar sedan också första 
spelklotet. Därefter är det lag 2:s tur att kasta ett spelklot. Kommer detta inte närmare 
Lillen än motståndarlagets fortsätter lag 2 att kasta spelklot tills ett hamnar närmast. Då är 
det åter lag 1:s tur osv. Spelet fortsätter tills båda lagens alla spelklot är spelade. Därmed är 
spelomgången över och poäng räknas enligt ovan. 
 
I nästa omgång kastas Lillen ut av det lag som vann föregående spel. Ofta spelas 
omgångarna från alternerande kortsidor eftersom de kastade kloten hamnar där. I övrigt är 
det ingen skillnad mellan spelomgångar. 
 
Om ett spelklot träffar eller förflyttar Lillen, annat eget eller motståndarklot är det helt OK 
och det nya läget gäller. Klot som träffar sargen är ”döda” och räknas inte. De ska 
omedelbart plockas bort från banan. 
 
Utkast ska göras med båda fötterna i marken intill varandra och inom ringen. Övertramp är 
inte tillåtet, klotet ska ta mark innan ringen lämnas.  
Felaktigt utkast av Lillen får göras om, max tre försök innan turen går över.  
Om Lillen under spelet förflyttas till otillåtet område är omgången oavgjord när båda lagen 
har klot kvar att spela eller inga klot kvar att spela. Har bara ett lag klot kvar får det ett 
poäng för varje ospelat klot. 
 
Avståndsmarkeringar har gjorts på banans sarg. På långsidorna har markeringar gjorts för 
längsta och kortaste Lilleutkast från båda sidorna. På alla sargsidor finns markeringar för 
enmetersgränsen. 
 
Klot finns i sportaffärer m fl. Hos Mekonomen finns teleskoppenna med stark magnet att 
plocka upp klot med för att spara ryggen. Ett stålmåttband underlättar bedömningen av 
bästa klot. Lycka till och ta väl vård om banan genom att jämna ut ojämnheter som uppstår. 
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