
 
 

För 17:e gången 

Bajen Cup 
Nationaldagen 6 juni 2021 kl 11.00 

 

Öppen trippel med direktutslagning med B-turnering 
De två finallagen i B-turneringen går tillbaka in i A-turneringens kvartsfinal 

Bajen Cup är en propagandatävling dvs öppen för alla spelare med/utan licens 
 

För 17:e gången spelar vi Bajen Cup i Björnsan på Nationaldagen. Den bekväma tävlingen 
mitt i stan, där du inte behöver gå upp mitt i natten för att hinna till spelstarten. Priser 
från seger i åttondelen av A-turneringen. I kvartsfinalen har vi den traditionella Bajen-
lottningen där lagen i tur och ordning får välja motståndare eller bana. 
 
OBS! Förbundet har tagit fram riktlinjer för att möjliggöra arrangemang av tävlingar med 
start 1 juni. Vi kommer i år därför bl.a. begränsa antalet deltagande lag till 24 för att kunna 
hantera arrangemanget. Alla skall läsa igenom SBFs direktiv (nedan) och följa dessa vid spel. 
 

Plats: Björns trädgård, Stockholm. (T-Medborgarplatsen) 

Anmälan: Max deltagande lag 24 st 
Föranmälan i SBF Online öppnar vid midnatt natten till 2 juni, stängs 4 juni 
Laganmälan på plats i mån av plats kl. 10.00 – 10.50 
Anmälan av närvaro: 10.50 

Avgift: 100 kr/spelare betalas på plats, kontant eller Swish. Gratis för juniorer. 

Spelform: 
 
 
Priser: 

Direktutslagning med B-turnering.  
De två finallagen i B-turneringen går tillbaka in i A-turneringens kvartsfinal. 
 
Priser från seger i åttondelen av A-turneringen. 

  

Frågor: Carina Ekström - 070-9725885- carina.ekstrom@gmail.com 
 

Bajen Cup är en propagandatävling sanktionerad av Stockholms Bouleförbund. 

  



 
Svenska Bouleförbundets Riktlinjer för Tävlingar 

Juni 2021 
 
 
Alla skall läsa igenom SBFs direktiv nedan och följa dessa vid spel 
 
Den 27 maj kom myndigheterna med beskedet att tävlingsverksamhet är tillåtet i mindre 
skala för alla åldrar från och med 1 juni. Det är lagar, restriktioner, råd och riktlinjer som ska 
följas men ändock. Svenska Bouleförbundet har tagit fram riktlinjer för hur ni som spelare, 
föreningar och arrangörer ska tänka. 
 
Följande gäller under juni 2021, nya direktiv kommer innan 1 juli. 
 

 Endast lokala sanktioner (inkl propaganda) 

 Tävlingar ska ske utomhus 

 Spelytan måste erbjuda minst 10 kvm/person 

 4 meter i sidled i spelutrymme för varje match, med minst 1 meter yta mellan banorna. Kan 
tex vara att man lämnar en bana tom mellan varje match. 

 All servering ska ske utomhus 

 Alla sittytor för deltagare ska vara utomhus 

 Den del av sekretariat som hanterar resultatrapportering ska vara utomhus 

 Vid köbildning (vid resultatrapportering såväl som försäljning och toalett mm) ska 
arrangören ombesörja så att varje person har möjlighet att ha minst två meters avstånd till 
andra. Arrangören ombeds organisera tävlingen så att köbildning undviks i största mån. 

 Vid samlingar ska varje person ha möjlighet till minst två meter till andra. Även här ombeds 
arrangören att organisera tävlingen så att samlingar undviks i största mån - arrangören kan 
med fördel ha utrop gällande match och bana. 

 Max 100 spelare/tävling 

 Därutöver skall arrangören följa de smittskyddsråd som FHM ger, samt uppmana deltagarna 
till det samma. 

 Spelande domare är godkända, ingen dispens behöver sökas 

 Ingen kroppskontakt. Inga handslag eller annan kroppskontakt får förekomma, varken inom 
lagen, mellan lagen och/eller med domaren. Gäller före, under och efter match. 

 Lagen ska hålla sig på olika ändor av banan. 

 Avstånd ska hållas vid mätning. Vid en eventuell mätning ska distans hållas. Endast en person 
får mäta och endast en från varje lag får gå nära mätningen vid eventuella diskussioner. 

 Krav på informationsaffischer. Det ska vara ett krav på samtliga arrangörer att de har 
informationsaffischer uppsatta på flera ställen i samband med spelområdet och eventuell 
försäljning. 

 Följ Folkhälsomyndighetens alla råd 

 


