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Allmänt 
Alla medlemmar i Lejonkulan ska i alla sammanhang behandlas lika och mötas med respekt. Man är 
medlem utifrån sin egen önskan och vilja att utvecklas som boulespelare och sin ambitionsnivå. Vill 
man enbart spela med likasinnade och dricka kaffe ihop är man lika välkommen i klubben som den 
som vill försöka ta plats i något av våra representationslag och vara med om att föra klubben 
framåt i seriespelet. 
 
Spelare 
Med spelare avses den medlem som inte nöjer sig med att ”rulla klot” eller tävla på egen hand utan 
vill vara med och kämpa om en plats i något av klubbens representationslag. 
Den spelare som vill försöka ta plats i ett representationslag har nedan listade krav att förhålla sig 
till. Det gäller att hen: 

• prioriterar boulespel de aktuella helgerna på året då det är seriespel. Det är två. 

• prioriterar boulespel den aktuella helgen det spelas Svenska Cupen. 

• meddelar UK i god tid om hen har förhinder att deltaga någon av de aktuella helgerna. 

• respekterar UK och spelar i det lag man blir uttagen till.  

• spelar på den position UK eller LL tilldelar. 

• är införstådd med att kunna vara avbytare och kanske inte få spela alla matcher och tar 
denna roll på lika stort allvar som en spelaroll. Avbytaren är för laget minst lika viktig som de 
som står på banan. 

• är beredd att vara lagledare (LL). 

• sätter laget framför jaget. Lagets bästa i alla lägen. Agerar som ett lag, i såväl med- som 
motgång. I seriespel spelar man med två klot, de övriga i laget har fyra tillsammans, det är 
således rent matematiskt viktigare att göra sina medspelare bättre än att spela bra själv. 

• hjälper till med att ena laget. Ett bra lag inte bara spelar ihop, de står ihop, vinner ihop och 
förlorar ihop och rör sig som ett (1) lag på banan. 

• är väl förtrogen med Spelreglerna och följer dem. 

• agerar proffsigt under spel, är förberedd och koncentrerad. 

• stöttar aktivt LL i frågor om lagsammansättning mm. 

• bidrar utifrån sin horisont till ordning under spel, ansvarar för mätningar, poängmarkörer 
eller ser till att det finns en ring med till spel. 

• deltar i dialog med UK och LL före, efter och under klubbmöten eller sammandrag. 

• deltar i gemensamma samlingar, och luncher, såväl före, under som efter både matcher och 
sammandrag.  

 
 

 

 


