Slutförslag Boss 2.0 - Serieutredningen
Deltagare: Leif Mörkfors, Peter Lagerroos, Peter Nenzén, Morgan Pettersson, Mats Hellsten,
Erik Andersin (Elitserieföreningen) och Johan Rundgren (SBHF)
Serieutredningsarbetet angående en reviderad BOSS-modell för Götaland & Svealand har nu
slutförts och följande förslag överlämnas till Förbundsstyrelsen. Norrland bedöms ha en väl
fungerande modell och berörs enbart i kvalfrågor av detta förslag.
Samtliga delar i förslaget har förankrats hos Elitserieföreningen samt SBHF som båda har haft
representanter med i arbetet.
Förslagets "hörnstenar" är: (från allsvenskan och nedåt)
1. Seriesegrare gynnas i högre utsträckning (ett visst antal segrare går direkt upp),
sistaplatsen åker ur, frizon i mitten. I det föreslagna förstahandalternativet går tre av sex
seriesegraren direkt upp i div I till div III. I allsvenskan består elitkvaletet, dock genomförs kvalet
för alla inblandade lag utom två norrlandslag på en helg. Vinnarcupen slopas.
I Allsvenska serierna åker det åttonde laget ur serien medan lag 5-7 kvalar för fortsatt spel i serien
tillsammans med de övriga seriesegrarna samt tvåorna i underliggande div I serier. 15 lag spelar
om 5 platser.
2. En spetsad seriepyramid. I princip skall det vara längre resor ju längre upp laget befinner sig
i seriesystemet. Vi menar att vi med detta förslag uppfyller den principen. (En exakt milberäkning
är svår att genomföra, men de i gruppen genomförda simuleringarna indikerar detta).
Div I får högst sannolikt längre resor i den nya modellen (geografiska skillnader) då det är där
spetsningen får störst effekt medan div II och III får kortare eller oförändrade resor.
En spetsad seriepyramid får också andra sportsliga konsekvenser. Man ibland pratat om ojämnhet
i grupperna - en spetsning minskar denna risk. Samma effekt ges genom ändringen av antalet lag
på allsvensk nivå (ex den s k Värmlandsgruppen i Mellansallsvenskan år 2010).
På div III nivå får man i vissa delar av landet möta fler lag än tidigare.
3. Bevara det positiva med "möta många och nya lag" Grundtanken kring Boss bibehålls
dock med de förändringarna att Allsvenska serien görs om till 2x8 (istället för 3x6) i Svealand
resp Götaland och att s k minisammandrag införs. Minisammandragen genomförs med fyra lag
närvarande i en och samma hall och dessa spelar under en dag fyra matcher. (Specialupplägg
finns för 4-6 banors hallar ex. Bålsta samt även för gotländska lagens återkomst i allsvenska
sammanhang).
Detta kan i ett fåtal fall innebära övernattningar för något allsvenskt lag vid enstaka tillfälle. Vi
bedömer det dock som att så är fallet redan idag vi långa bortaresor. Man"slipper" dessutom att
besöka två hallar under dessa bortaresor vilket gör resan totalt sett kortare.

Minisammandragen kan dessutom ses som en förberedelse för spel i Elitserien där de större
sammandragen har en stor sportslig betydelse.
För minisammandragen föreslår Serieutredningen att man i Blå Boken fastställer att omoljning
bara ska ske efter varannan match.
Finns två allsvenska lag i samma hall på plats vid samma minisammandrag och i det fall dessa
båda lag har olika oljeprofiler som sin "hemmaprofil" skall samtliga matcher spelas på lag A1:s
oljeprofil oavsett om det är en hall med 8 eller 16 (eller fler) banor.
4. Minska kvalspelet. Ett önskemål som finns från både SBHF men också från många klubbar
som drabbats hårt ekonomiskt av kostsamma kvalhelger (främst Elitkvalet men också på lägre
nivåer). Som en del i detta slopas Vinnarcuperna. (Det förenklar också SK:s arbete.)

Farmarlag:
Serieutredningens arbetsgrupp är eniga om att inga förändringar (förutom den nyligen föreslagna,
angående lättnader i karens, av SK) behövs. Farmarlagskonceptet fungerar mycket bra.

Övrigt Boss 2.0:
Övergången skulle kunna genomföras under endast ett spelår.
Serieutredning och SK rekommenderar styrelsen att påbörja spetsningen av seriepyramiden redan
under säsongen 2013/14. Utredningen bygger fullt ut på vad ett statistiskts säkert antal klubbar
(knappa 70) samt SDF-konferensen uttryck varför vi inte anser att ytterligare ett årsmöte behövs
för att påbörja implementeringen.

Damserierna:
Arbetet kring damserierna inom denna utredning har utmynnat i det förslag för Svealandsserierna
som redan presenterats och skrivits om på swebowl.se. Serieutredningen föreslår att det i nästa
etapp görs ett större grepp kring damseriebowlingen på ett mer generellt plan men att gruppen då
måste ombildas (med stor andel kvinnor).

