
Motion till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2018:  

Skånes Bowlingförbund föreslår en återgång till ”raka” 12‐lagsserier i herrarnas serier, med 

fastställd upp‐ och nedflyttning utan kval. 

Motiven till detta är: 

‐ Den s.k. BOSS‐modellen är redan borttagen i elitserien, samtliga damserier och är 

modifierad i allsvenskan, varför då ha den kvar i herrarnas division 1 – 3? 

‐ Dagens modell med 6‐lagsgrupper upplevs som orättvis eftersom grupperna varje år 

visar på ojämn standard 

‐ Kvalspelet upplevs som ointressant och endast en onödig kostnad för lag på denna 

nivå 

‐ För föreningar som har F‐lag i kvalspelet innebär det också att man i flera fall 

genomför kvalspel, som blir helt meningslösa beroende på hur det går för 

föreningens A‐lag. Detta innebär också att lag riskerar att bli utslagna av F‐lag som 

sedan inte blir uppflyttade vilket skapar irritation  

‐ 12‐lagsserier innebär kortare resor i division 2 och 3 än vad dagens 18‐lagsserier 

innebär 

‐ Vi ser en uppenbar risk att lagen lägger ner sin verksamhet om vi fortsätter med 

dagens modell alternativt att man flyttar över sitt lag i distriktsserierna istället 

‐ Det sistnämnda innebär också att man övergår till B‐licens istället för A‐licens, med 

betydande intäktsbortfall. En stor del av spelarna på division 2‐ och 3‐nivån spelar ju 

endast seriespel. 

 

Malmö i maj 2018 

Skånes Bowlingförbund 

 

Mats Lunderquist 

Ordförande 

 

 

 



Motion till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2018:  

 

Modern teknik har gjort att överföring av pengar kan ske betydligt fortare i dagens samhälle 

än vad tidigare var fallet. 

Skånes Bowlingförbund föreslår därför att följande paragraf i Blå Boken skall ändras med 

omedelbar verkan: 

Nuvarande lydelse i kapitel F §12 punkt 4 a: 

”4. Utbetalning 
a) Om inte annat anges i inbjudan till tävling ska samtliga priser vara utsända senast 30 dagar 
efter sista tävlingsdag.” 

 

Förslag till ny lydelse: 

”4. Utbetalning 
a) Om inte annat anges i inbjudan till tävling ska samtliga priser vara utsända senast 10 dagar 
efter sista tävlingsdag.” 

Antalet dagar för utbetalning av prispengar bör också vara knuten till den tidsrymd som en 

tävling skall vara inrapporterad i BITS (för närvarande 10 dagar, kapitel F §3.11). Först när en 

tävling är både inrapporterad i BITS och prispengar utbetalda skall tävlingen anses avslutad. 

 

Malmö i maj 2018 

Skånes Bowlingförbund 

 

Mats Lunderquist 

Ordförande 

 

 

 





  

 

  

Motion gällande långa resor i de lägre divisionerna 

Till Småland Blekinge Bowlingförbunds årsmöte inkom en motion med önskemål om kortare resor i 

de lägre divisionerna. Årsmötet beslutade med stor majoritet att ta motionen som sin till höstens 

förbundsmöte, efter att styrelsen har formulerat om motionen.  

Under den senaste säsongen har lag i division 3 varit tvungna att åka över 50 mil tur och retur för att 

spela vissa bortamatcher. Detta avstånd känns orimligt långt då det gäller den lägsta divisionen i 

nationella serien. Skillnaden mot division 2 är i det närmaste försumbar. 

Vi föreslår att man tillämpar raka serier i de lägre divisionerna för att hålla nere avstånden på 

resorna. 

 

 

 

Styrelsen 

Småland Blekinge Bowlingförbund 

 

 

 

 

 

 

Svenska Bowlingförbundet 

 



 

 

Motion från BK Örnen antagen på Östergötlands Bowlingförbunds 

årsmöte den 7 juni 2018 

 

BK Örnen motionerar om en förändring av seriesystemet, enligt följande att-satser; 

 Det ska vara antalet vunna matcher och inspelade poäng som avgör vilken placering  
man får i en serietabell. 
 

 Serierna ska göras om till 12-14 lags grupper i alla divisioner. 
 

 Serien ska spelas med borta- och hemmamöten under en tabell i varje serie. 
 

 Det blir mer sportsligt och rättvist med detta upplägg. 
 

 Det blir en bredare seriepyramid med en 4:e division, mera lokala lag i dessa serier. 

 

Beslutades på Östergötlands Bowlingförbunds årsmöte att yrka bifall till motionen med följande 
kommentarer; 

Även om det blir mer lokala lag i de lägre serierna kommer färre lag i de högre serierna innebära längre 
resor för de lag som spelar där. 
Den pågående serieutredningen bör bevakas för att se om den inkluderar en eller flera av ovanstående 
att-satser.  
Översyn och förändring av seriesystemet bör ske så snart det är möjligt då fler distrikt står bakom. 

 

Norrköping 2018-06-07 

 

Östergötlands Bowlingförbund BK Örnen 
Karin Wiklund, sekreterare Stefan Falkhäll, föredragande 

http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBowlingforbundet/Kontakt/Distriktsforbund/OstergotlandsBowlingforbund/


Jonsta BK, Lycksele 
Elitbowling i Lappmarken 

Motion  
till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 

 

Ge topprankade fördelen – HEMMAHALL! 

Varje år blir det en massa frågetecken när serien närmar sig slutet. Klarar man kvalgränser? Om 

man ska kvala, var, på vilken profil och när? Vilka lag möter man och hur rankas man? Massor 

av frågor och svårsvarade frågor men få svar. SK har nog ett smärre mörker att få allt färdigt 

och hinna svara på kinkiga lags frågor… 

Vi har ju lånat idéer till ”Världens bästa seriesystem” från andra idrotter och det ska vi göra nu 

också. Inom ishockeyn i Norrland får topprankade laget en fördel i kvalet, Hemmahall. Det 

innebär att även om man hamnar i kval har man något att spela för in i det sista. Blir man 

topprankad lag får man ha hela kvalet i sin egen hall en helg. Som motprestation kan man kräva 

att hemmalag sköter funktionärssysslorna (protokoll, BITS-registrering, förtäring och liknande). 

Detta skulle medföra att SK har halva jobbet gjort inför kvalet, de behöver ”bara” bestämma 

helger och oljeprofil. Lagen skulle redan efter att serien är slut veta var, profil och helg. Man 

kan börja planera lag, träning, resor och ev. övernattningar. Och hemmalaget skulle kunna 

erbjuda övernattningspaket, med lokala sponsorer.  

 

Så Jonsta BK föreslår: 

• att SK bestämmer kvalhelg och kvalprofil så tidigt som möjligt. 

• att kval går i topprankade lagets hemmahall. 

• att topprankad ansvarar för kvalet, funktionärer och BITS-registrering. 

 

 

Beslutad på medlemsmöte 28/5 

Mattias Jonsson, ordf. Jonsta BK 

 

Inlämnad till Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 20/6 2018 för kommentar 
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