
Motion från Bowlingarenans Hallförening BC att föredras vid Svenska 

Bowlingförbundets Årsmöte 2021.  
 

Föreningen anser att dagens oljeregler inte ger en sportslig rättvisa som varje sport med 

självaktning bör beakta. De regeländringar som styrelsen beslutat under våren 2021 kan inte 

anses gå hand i hand med förbundets egen skrivning i VI 2025 som berättar om förbundets 

värdegrund. Där står att finna på sidan fem. 

 

"Respekt för varandra innebär också att alla tävlar på samma villkor, ärligt och utan fusk 

såväl på som utanför idrottsarenan" 

 

Förbundsstyrelsen har alltså beslutat att alla inte skall tävla på samma villkor, något som inte 

rimmar med den värdegrund som man antagit.  

 

Motionären ger till årsmötet ett konkret förslag på hur oljereglerna skall fungera för att vi skall 

kunna tävla på olika villkor.  

      

Förslag NYA Oljeregler 22/23 

 Herrar   Damer   

              
Elit Semielit Bredd  Elit Semielit Bredd 

       
Elitserien HE Sydallsvenskan Div 1 Norrland 

 
Elitserien DA Damallsvenskan Division 1 

 
Mellanallsvenskan Div 2 Svealand 

    

 
Nordallsvenskan Div 2 Götaland 

    

 
Div 1 Svealand Div 3 Svealand 

    

 
Div 1 Götaland Div 3 Götaland 

    

ELITSERIEN Herr 

• Sex valbara profiler, kallade Elitserien Herr XX 

• Tre profiler byts varje år 

• Ratio 1,0-3,0 men SK/TK kan besluta om profiler utanför denna ram   

Krav på längd och övrigt förfarande oförändrade. 

 

ELITSERIEN Dam 

• Sex valbara profiler, kallade Elitserien Dam XX dvs något lättare än herrelit.   

• Tre profiler byts varje år 

• Ratio 2,0-4,7 men SK/TK kan besluta om profiler utanför denna ram   

• Krav på längd och övrigt förfarande oförändrade. 

 



  

 

SEMIELIT 

• Fem valbara profiler, kallade Allsvenskan xx 

• 1-3 profiler byts varje år.  

• Ratio 2,5-5,0, men SK/TK kan besluta om andra profiler utanför denna ram.  

• Krav i längd och övrigt förfarande oförändrade. 

BREDD 

• Valfria symmetriska profiler mellan 3-7 i ratio och 38-42 fot långa.  

• TK Skapar tre profiler som kallas Bredd xx. Men lagen i denna kategori är fria att ha 

egna profiler som faller innanför nämnda ramar. (Finns redan idag) 

FARMARLAG  

• Farmarlag spelar och väljer oljeprofiler enligt den kategori den tillhör. Inga extra 

fördelar för farmarlag gentemot övriga representationslag i samma serie.  

 

 

Motionären yrkar i första hand om att förslaget till nya oljeregler antas i sin helhet.  

 

Om årsmötet beslutar om avslag, yrkar motionären bifall på den del som avser 

farmarlag. Farmarlag skall följa de regler som gäller i den serie där de spelar. Inga 

fördelar skall ges farmarlag gentemot övriga lag.  

 

Helt enligt förbundets egen skrivning i VI 2025.  

 

Bifalls inte den begäran, kan man samtidigt besluta om att skrota VI 2025.           

 

 

För Bowlingarenans Hallförening BC 

 

Carl Wikhede 

Ordförande  


