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Det som kommer her er ikke regler, men går mer på oppførsel på banen. Bowls er en
vennskapelig og høflig sport hvor harde ord ikke skal forekomme.
Før kamper starter, skal skip'ene presentere sine spillere for de andre.
Bli kjent med spillernes kuler
Finn ut hvilken informasjon laget vil ha.
Når de første har spilt, legges, frem til høyre for matten, kulen til den av skip'ene som skal
trille først. Korttidsminnet vårt er ikke av de beste, alle kan glemme hvem som skal trille på
vei inn til matten.
Når en står på matten og skal trille, så skal alle de andre spillerne på den banen være rolige,
tause og stå stille.
Ikke trill før sist trilte kule har stoppet
Ikke gå nedover banen før siste deltager har spilt
Når en står på matten kan han spørre den som står ved jack'en hvordan han bør spille, hvem
sine kuler er hvor. Det kan også gis tilbakemelding om kulen som trilles, hvor langt foran
eller bak jack'en den er. Når neste spiller står på matten er det ikke lov å gi tilbakemelding til
den som spilte før. Da skal alle stå i ro.
Følg skip'ens anvisning. Det er den som står ved jack'en som har oversikten. Skip'en anvises
av nr 2 (ved tre spillere på laget) eller nr 3 (ved fire spillere på laget).
Vær generøs med omspill dersom en f.eks. mister kulen uten at det egentlig var meningen.
Applauder gjerne den som kommer svært nær jack'en, men ikke noe jubling over
motstanderes feil.
Vent til poengene er bestemt før kulene samles inn. Det er ikke kjekt om noen har flyttet på
kuler som muligens skulle vært med i tellingen.
Det er bare en fra hvert lag som avgjør poengene, vanligvis toerne. De andre skal, selv om
det er vanskelig, holde seg borte. Mål med en gang framfor å stå og diskutere. Kuler som er
tellende løftes opp og legges på et egnet sted, de skal ikke sparkes bort.
De som fører scorene skal konferere med motstandernes tilsvarende slik at det hele tiden er
riktig.
Etter kampen takker vi alle med håndtrykk, uansett om vi vant eller tapte.
Gratuler alltid motstanderne når de vinner.

Dette er retningslinjer for at kampen skal flyte og at det ser ut som vi vet hva vi gjør.
Det viktigste er likevel at vi har det kjekt.

