
Seriespelet om titeln Årets Dubbellag har
etablerat sig i klubben som en populär tävling.   

Tre kvällar under utomhussäsongen spelas kvali-
ficeringsomgångarna. De två lag som vid vart och ett 
vid dessa tillfällen placerar sig som etta eller tvåa går 
vidare till finalspel plus de två lag som sammanlagt 
under alla tre omgångarna vinner flest matcher. 

Vid kvalificeringsomgångarna spelar varje lag 
fyra matcher. Fri lottning tillämpas, d.v.s. ingen seed-
ning. Vinner gör det lag som efter dessa har flest segrar. 
Vid lika antal segrar räknas boulepoängskillnad och 
därefter inbördes möte. De två bäst placerade lagen 
vid varje kvalificeringsomgång går vidare till finalspel. 
Till finalspel går också de två lag sammanräknat under 
de tre kvalificeringsomgångarna placerar sig bäst och 
som inte kvalificerat sig genom att komma etta eller 
tvåa vid kvalificeringsomgångarna.

Finalspelet spelas som en cup-tävling med seed-
ning, där seedningen sker efter de resultat lagen uppnått 
i kvalificeringsomgångarna.    

Ett särskilt bonussystem enligt följande tillämpas 
i slutspelet: Vid varje deltävling får det segrande laget 
3 poäng, laget som kommer tvåa 2 poäng och alla lag 
som deltar och placerar sig därefter får 1 poäng. Efter 
de tre kvalificeringsomgångarna räknas bonuspoängen 
samman och dessa ligger sedan till grund för seed-
ningen i slutspelet.

Det lag som har flest bonuspoäng blir  förstaseedat 
i slutspelet. Dessutom börjar laget varje match i slut-
spelet med så många poäng till godo på motståndarna 
som skillnaden i bonuspoäng mellan de båda lagen 
anger, dock högst med 5 poäng.

Anmälan
Anmälan sker på plats 15 minuter före start av de tre 
kvalificeringsomgångarna. Alla klubbmedlemmar är 
välkomna att bilda lag och anmäla sig. Ingen start-
avgift.

Speldagar
Kvalificeringsomgångarna spelas tisdagen den 9 
maj  vid Boulodromen, tisdagen den13 juni och tis-
dagen den 8 augusti i Stenbrottet. Finalspelet går av 
stapeln vid Boulodromen tisdagen den 22 augusti. 
Samtliga omgångar börjar klockan 17.30!

2022 Berit Sjöberg/Fredrik Brorsson 
2021 Berit Sjöberg/Fredrik Brorsson 
2020 Ingen tävling p.g.a. pandemi
2019 Hasse Svensson/Timo Lager
2018 Birgitta Olausson/Kenneth Johansson
2017 Jimmy Antonsson/Per Sandström
2016 Hasse Svensson/Timo Lager
2015 Jimmy Antonsson/Per Sandström
2014 Jimmy Antonsson/Per Sandström
2013 Jimmy Antonsson/Per Sandström
2012 Jimmy Antonsson/Per Sandström
2011 Fredrik Brorsson/Mats Peterson
2010 Berny Andersson//Inger Andersson
2009 Fredrik Brorsson/Mats Peterson
2008 Klaus Grossmann/Tobias Johansson
2007 Dan Eliasson/Timo Lager
2006 Fredrik Brorsson/Kent Eklöv
2005 Fredrik Brorsson/Mats Peterson
2004 Jimmy Antonsson/Per Axelsson
2003 Magnus Johansson/Ulf Wallman
2002 Fredrik Brorsson/Tobias Johansson
2001 Roland Henkelmann/Mats Peterson
2000 Jimmy Antonsson/Mats Peterson
1999 Stig Johansson/Ulf Lindell
1998 Dan Eliasson/Lars Hedin
1997 Mats Peterson/Christer Sandberg
1996 Per Axelsson/Tony Gunnarsson
1995 Klaus Grossmann/Ulf Lindell
1994 Klaus Grossmann/Ulf Lindell
1993 Per Axelsson/Stefan Giza
1992 Lisa Köhalmi/Mats Peterson
1991 Klaus Grossmann/Ulf Lindell
1990 Lalla Robertsson/Fredrik Brorsson

Inbjudan och regler

INBJUDAN TILL SERIESPEL OM TITELN

ÅRETS DUBBELLAG 2023

Priser
Första pris är ett presenkort på 1000 kr på någon av 
stans krogar, andra och tredjepris är presentkort på 
600 kr resp. 400 kr. 

Årets Dubbellag 1990–2022


