
Nya spelregler 
gäller från den 15 mars 2017 

Vilka är de största skillnaderna  
från tidigare spelregler ? 
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 Miniorer och yngre juniorer har möjlighet att spela med klot 
som väger 600 g eller mer och har en diameter på minst 65 mm, 
förutsatt att de är från en godkänd tillverkare. 

 

 Åldersgränsen för miniorer är ändrad från tidigare upp till 11 år - 
nu upp till 12 år 
 

 Nu finns vikt på lillar inskrivna i reglerna 
 

 Om en spelare suddar ut eller lyfter upp ringen innan alla klot i 
omgången är spelade, så ritas eller läggs ringen tillbaka på sin 
plats, men endast motståndarlagets spelare får kasta sina 
kvarvarande klot.                                                                     
Förtydligande:  Om ringens plats inte var markerad eller på annat sätt helt känd, så får 
domaren lägga tillbaka ringen. 
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 Det lag som vann rätten att kasta ut lillen har en (1) minut på sig 
att göra det. Även om de misslyckas med sitt lilleutkast behåller 
de alltid rätten att kasta ut första klotet. 
 

 Om lillen inte kastas i överensstämmelse med reglerna ska 
motståndarlaget placera lillen på valfri godkänd plats på banan. 
De äger också rätt att flytta ringen i överensstämmelse med 
dessa regler om det första lagets placering av ringen inte medger 
att lillen placeras på det maximala avståndet.  

 

 Det lag som vann rätten att placera ut lillen efter ett ogiltigt 
lilleutkast av motståndarlaget ska göra det omedelbart.           
Eftersom regeln kommit till för att påskynda spelet och flera frågor redan inkommit kring 
detta så kommer här ett förtydligande:                                                                                            
Om laget som ska placera ut lillen misslyckas med att placera lillen på godkänd plats på 
banan (dvs: inom den 4-meters marginal man har till sitt förfogande), så kommer spelaren 
som gjort detta varnas och placeringen får göras om, av samma lag. 

 
 
  

 
 

SBF Domarkommitté 2017-03-11 



 

 En spelare som står i tur att spela, eller dennes medspelare, får 
fylla igen en fördjupning orsakad av ett tidigare spelat klot. 
Spelare som inte följer denna regel, speciellt genom att med en 
svepande rörelse jämna till banan framför ett klot som ska 
skjutas, ska dömas till påföljd enligt § 35 

 
 Om en spelare plockar upp sina klot från banan medan laget 

fortfarande har klot kvar att spela får lagets kvarvarande klot i 
omgången inte spelas.                                                            
Förtydligande:  Man får givetvis ta upp och bort döda klot från banan, men inte behålla 
spelade klot i handen innan omgången är avslutad. 
 

 En omgång anses vara påbörjad i och med att lillen är utkastad, 
oavsett om den är giltig eller inte. Undantag kan göras vid 
tidsbegränsade matcher. 
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 § 35 Bestraffningar - kortare bestraffningsskala (annullering av 
två klot borttagen) 
 
1. Varning, Om förseelsen gäller överträdelse av tidsregeln varnas samtliga spelare i 
det felande laget. 
2. Annullering av det spelade klotet eller ett klot som ska spelas.  
3. Uteslutning av den felande spelaren för resten av matchen. 
4. Diskvalifikation av det felande laget. 
5. Diskvalifikation av båda lagen. 

 

 Samt varning är en påföljd som endast kan utdelas efter det att 
en överträdelse gjorts. Information eller uppmaning att följa 
regler som lämnats innan tävlingsstart kan aldrig betraktas som 
en varning. 
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 En korrekt klädsel krävs av varje spelare och det är inte tillåtet att 
spela i bar överkropp. Av säkerhetsskäl får man heller inte spela 
barfota eller i skor som är öppna fram- eller baktill.               
Förtydligande: Spelare som inte följer dessa bestämmelser efter tillsägelse från domaren utesluts 
från tävlingen. 

 

 Det är förbjudet att röka, även elektroniska cigaretter, på 
spelområdet. Det är också förbjudet att använda mobiltelefon under 
pågående match. 

 

 Nu är övertramp återigen varning enligt § 35, tidigare dömdes det 
som felaktigt kastat klot. 
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Respekt   Sammanhållning   Vänlighet 
_____________________________________________________________________ 

Tack för att du respekterar domarens arbete 
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