
Serieutredningen



Vi som har ingått i serieutredningen är:

Johan Rundgren Ian Robinson Sandra Granfeldt

Lars-Inge Andersson Helena Sundqvist



Helgens upplägg

• En presentation av var utredningen står idag och våra 
funderingar kring hur vi går vidare

• En konstruktiv diskussion kring vad ni generellt tycker om det vi 
presenterat

• Samsyn: Ja = låta det gå vidare till nästa årsmöte
Nej = ?

• Fokusgrupper som går vidare/djupare med de frågor som
ordförandekonferensens deltagare vill arbeta mer med samt där
det finns väldigt spridda åsikter



Projektdirektivet
“För att få så många bowlare som möjligt att fortsätta så länge som möjligt behövs ett
attraktivt seriesystem som passar alla, oavsett ambitionsnivåer. Ett seriesystem
behöver ständigt ses över eftersom det med tiden sker förändringar i antal lag och
var dessa lag befinner sig. Det som var bra för ett par år sedan behöver inte
nödvändigtvis vara bra idag. Därför initierar styrelsen i Svenska Bowlingförbundet
en översyn av seriesystemet i den nationella serien och ger en projektgrupp i
uppdrag att komma med förslag hur en framtida nationell serie kan se ut. Styrelsen
kommer att eventuellt lägga fram ett förslag till Förbundsmötet som innebär en
förändring av den nationella serien. Syftet med serieutredningen är att attrahera fler
bowlare och få så många som möjligt att vilja stanna kvar inom serieverksamheten. 
Att ha ett levande och relevant seriesystem utgör grunden för tävlandet inom svensk
bowling”



Nulägesanalys

• Nationella serien befinner sig sedan länge i en nedåtgående
spiral där vi har: färre klubbar & färre lag samt därför färre
spelare. Detta leder till att lag i Götaland och Svealand har fått
markant längre resor samt att i Norrland så finns det numera
endast en division under Norra Allsvenskan.

• Ökade kostnader samt ändrade levnadsmönster gör att
nuvarande modell är helt ohållbar om vi ska fortsätta att tro på
ett nationellt seriesystem.



Den självklara lösningen är såklart

REKRYTERING
Men vårt arbete behandlar inte detta
utan handlar om att skapa ett system 
som det är enklare att rekrytera till



DAGENS DISKUSSIONER

• För att komma till eventuell samsyn i
morgon förmiddag så måste fokus vara på
att vara kreativa & lösningsorienterade

• Ni kommer säkert att uppleva en 
blandning av olika reaktioner på våra 
förslag, allt från lysande till "va i helvete"

• Revirpinkande & avundsjuka kommer inte
vara vägen vi ska gå



Vi i Serieutredningen anser att vi måste

• Minska resorna utanför
elitskiktet

• Öka flexibiliteten i serieupplägget

• Minska antalet sena lördagsmatcher

• Förändra seriesystemet så att vi ökar
möjligheterna att attrahera nya bowlare



Övergripande inriktning

Elitbowling Breddbowling

Elit & bredd hanteras på olika sätt!
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Övergripande inriktning

Elitserien
Allsvenskan

Elitbowling

Division 1
& Nedåt

Breddbowling

Elit & bredd hanteras på olika sätt!

• Nationella Damserien är en helt annan fråga

• Kvalspel skall endast förekomma 
till elitserien och allsvenskan

• Resorna i division 1 och neråt 
måste minskas



Damserierna

Damserierna har under ett antal år fått diverse specialregler, men 
antalet deltagande lag har trots detta fortsatt att minska.
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Damserierna

Damserierna har under ett antal år fått diverse specialregler, men 
antalet deltagande lag har trots detta fortsatt att minska.

• Att ”lappa och laga” har inte varit någon framgångsrik väg!

• Vår bedömning är att svensk bowling måste välja en annan och
tydligare väg för hur vi skall göra med damserien.

• Det finns troligen endast två vägar att välja och oavsett vilken väg
vi väljer så måste det fullt ut sättas till resurser och ta de 
konsekvenser som valet av denna väg leder till



• Behåll Damernas Elitserie i dess nuvarande form.
För övriga serier finns sedan två alternativ:
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• Behåll Damernas Elitserie i dess nuvarande form.

• Alternativ 1: 

• Alternativ 2: 

Ta beslut om att damer skall spela i
damlag (återgång till tidigare regler med ev dispenser)

Ta beslut om att lägga ner damserierna och 
övergå till s.k. unisexligor
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• Behåll Damernas Elitserie i dess nuvarande form.

• Alternativ 1: 

• Alternativ 2: 

Ta beslut om att damer skall spela i
damlag (återgång till tidigare regler med ev dispenser)

Ta beslut om att lägga ner damserierna och 
övergå till s.k. unisexligor

• Oavsett vilket alternativ vi väljer kommer SvBF få kraftig kritik

Vi måste våga ta ett beslut och ta konsekvenserna av det beslut vi fattar.

För övriga serier finns sedan två alternativ:



• Idag har alla serier 12 lag utom Allsvenskan som har 16 lag
• Våra tankar bygger på att de flesta serier skall ha 8 lag

Antal lag i serierna



• Idag har alla serier 12 lag utom Allsvenskan som har 16 lag
• Våra tankar bygger på att de flesta serier skall ha 8 lag

En minskning av 
antalet lag på elitnivån

Kvalitétshöjning

Antal lag i serierna



• Idag har alla serier 12 lag utom Allsvenskan som har 16 lag
• Våra tankar bygger på att de flesta serier skall ha 8 lag

En minskning av 
antalet lag på elitnivån

Kvalitétshöjning

En minskning av antal 
lag i övriga serier

Kortare resor

Antal lag i serierna



Herrar



Serien är idag kvalitetsmässigt ojämn

• Flera lag har, beroende på bland annat detta, varierande styrka
på laget i de olika serieomgångarna

• Allt fler spelare på den här nivån spelar tävlingar runt omkring I 
hela världen

• För de ”sämre” lagen blir det viktigt att möta topplagen i ”rätt” omgång

• Med färre lag och serieomgångar höjer vi standarden samtidigt
som risken för att spela med försvagade lag minskar radikalt.

• Med färre lag skapar vi en serie som verkligen är en ELITSERIE



8-lagsserie där lagen
möts hemma & borta

Förslaget:



Lag 1
SlutspelLag 2

Lag 3
Lag 4
Lag 5
Lag 6
Lag 7
Lag 8

Slutspel

Play-off 

Play-off 

Play-off 
Play-off 

Förlorar 
mot Lag 6

Vinner mot 
Lag 5

Vinner 
mot Lag 3

Förlorar 
mot Lag 4

Slutspel

Slutspel
Elitserien

Fortsatt spel i Elitserien 

Kvalspel Vinst i kval 
Förlust i kval

Elitserien fortsatt

Allsvenskan nästa

• Slutspelet
genomförs precis 
som idag

Play-off = Bäst av 3 matcher i NEUTRAL hall 

• Play-off borde
kunna bli en
intressant
möjlighet för 
mindre hallar som
aldrig har
elitseriebowling
normalt

(Minst 8 banor)

Slutspel

Elitserien



Herrar



• En kraftig kvalitetshöjning

• Inga Farmarlag får deltaga i Allsvenskan

• Inga lag direktnedflyttas

• Kvalificerade lag erbjuds platsen
första året och kan tacka nej och
istället hamna i Division 1



Syd

Norr

Mellan 

40 24

• 8 lag i varje grupp

• Möts två eller tre gånger

• 3 grupper

Minskning av antal lag 

Nya Allsvenskan

En kraftig minskning av antalet
lag och motsvarande höjning av 

kvaliteten



Värt att påminna, 4 lag från Elitserien
skall ner i den nya Allsvenskan

Innebär: 

Att det blir minst en halvering av 
dagens antal lag i Allsvenskan

Går från som nu 40 lag (16+16+8) till 24 
lag



Kval till Elitserien
• Lag 8 från Elitserien
• Tre lag från allsvenskan
• Spelar en dubbelserie på neutral hall
• Vinnaren går till Elitserien



Kval till Allsvenskan
• Tre lag från Allsvenskan (8an i varje serie)
• Sju lag från Division 1 (1:an i varje serie)
• Kval enligt dagens modell
• 3 av 10 lag går till Allsvenskan



Hur skulle det se ut i division 1 – 4 ?

Vi har valt att titta på Götalandsdivisionerna av följande skäl

• Götalanda har flest lag i Nationella serien

• Svealand är dock marginellt mindre än Götaland

• Norrland har 2 division 1-serier med 18 lag och inga 
underliggande divisioner



Förändringar i Götaland

• På alla nivåer får vi en kvalitetshöjning då nedflyttningar från
Elitserien och Allsvenskanvkommer att ”fortplanta” sig ner
divisionerna

3 x 8 = 242 x 12 = 24

Antal lag idagDivision 

1
2

3

4

4 x 12 = 48

12 x 11/12 = 
137

Blivande antal lag utifrån förslaget

6 x 8 = 48

12 x 8 = 96
41 lag flyttas ner till division 4 + nedflyttade
lag från minskningen av lag i Elitserien & 
Allsvenskan = totalt 50-60 lag

• Blir då troligen 7-9 divisioner med 6-10 lag

Samma antal lag som idag
Annorlunda grupperingar



Elitserien

Södra Allsvenskan Mellanallsvenskan Norra Allsvenskan

Vi har valt att använda 3 x 8 lagsmodellen i
Allsvenskan som utgångspunkt



4A

Götaland / Södra Allsvenskan

Division 1A Division 1B Division 1C

Division 2A Division 2B Division 2C Division 2D Division 2E Division 2F

4C

Div 3A Div 3B Div 3A Div 3A Div 3A Div 3A Div 3A Div 3A Div 3A Div 3A Div 3A Div 3A

4E4B 4D 4F 4G 4H 4I 4J 4K 4L 4M 4N 4O 4P 4Q 4S4R 4T 4U 4W4V 4X

Endast kval till Allsvenskan, alla andra serier har direkta upp & nedflyttningar



Elitserien 2022/2023



Elitserien 20XX/20XX

Tolv lag blev åtta i vår modell



Allsvenskan 2022/2023



Allsvenskan Götaland 20XX/20XX

Falkenberg 
Joker
Forsheda
Höganäs
Bulltofta

Olofström
Lund Mamba

Sterling
Nedflyttade: Pergamon F, Clan F, Kulladal F, Örgryte, 
Kabare, Femtionian, Viveln, Thule. 
Flyttas till Mellersta: Varta & Marbodal

16 lag blev åtta i vår modell



Kulladal F1
Femtionian

Thule

Borgen
Göta F1

Frigg

Värnamo
Full House F1

• Pergamon F
• Örgryte
• Kabaré
• Virveln
• Falkenberg F
• Solängen
• Alingsås F
• Bockarna

• Clan F1
• Cahoot
• Karlskrona
• Nybro
• Kyrk
• Oden
• Marbodal F
• Tegner F* 

*Flyttas till Svealand

Division 1A - 8 lag Division 1B - 8 lag Division 1C - 7 lag

Allön, Ystad, Hovet, Ohm, Lerum, Kungälv, Viskan, Joker FNedflyttade
:



Ystad
Borgen F1

Bråhög
Bulltofta F1

• Allön
• Hovet
• Animals
• Höganäs F
• Olymp
• Turbanen
• 59:an F

• Turbo
• Växjö
• Forsheda F
• Bjuv
• Ohm
• Olofström F

Division 2A - 8 lag Division 2B - 7 lag Division 2C - 6 lag

Kvänum, Falköping, Clan F2, Tingsryd, ABeCe, Thule F, Kungälv F & MariedalNedflyttade:

Playax
Öresund
Kulladal F2

Lund F1



BK62
EBOK

Kinna

• Lerum
• Kungälv
• Viskan
• Joker F
• Kabare F
• TGB
• IFK G
• Svaneholm
• Viveln F
• Sterling F1

• WIK
• Götene
• Skrufscha
• Håvås
• Skövde
• Edsbowlarna
• Trollhättan
• Mariestad F
• Kåess F1

Division 2D- 8 lag Division 2E - Division 2F 9 lag

Kvänum, Falköping, Clan F2, Tingsryd, ABeCe, Thule F, Kungälv F & MariedalNedflyttade:

Varta F1
JBS/Boys
Södr
a

Vårkulla

Jönköping KK

10 lag



ABeCe
Thule F

Pilgården
Malmö-Ecco

• Ohm F
• Göta F2
• Strike
• Full House F2
• Lejonet
• Animals
• Tetra-Laval
• Rollers

• Allön F1
• Frigg F
• Osby
• Turbanen F
• Spiken
• Hammaren
• Kronan
• Cefyra

Division 3A - 8 lag Division 3B - 8 lag Division 3C - 8 lag

Totalt ett 60-tal lag som får bilda Div 4 tillsammans med lag från distriksserierNedflyttade:

Borgen F2
Bowlino
Playax F1

T-Nabben



Lödde
Strået

Cimbria

• Tingsryd
• Raketen
• Oskarshamn
• Markaryd
• Sunnerbo
• Kalmar AIK
• Team Blue
• Cahoot F

Division 3D- 8 lag Division 3E - Division 3F 8 lag

Nedflyttade:

Tollarp
Tramo
Znax

Ystad

Olymp F

8 lag

• Clan F2
• Pondus
• Värnamo F
• Gislaved
• Cyrus
• Skillingaryd
• Södra F
• Bogesund

Totalt ett 60-tal lag som får bilda Div 4 tillsammans med lag från distriksserier



• Kungälv F
• Kvänum
• Borås
• Alingsås F2
• Skufscha F
• Vara
• Lerum F1
• Borås/Midas
• Strömkarlen

Division 3G- 9 lag Division 3H - Division 3I 9 lag

Nedflyttade:

8 lag

• Oden F1
• Ös På
• Mörlanda
• Kyrk F1
• Hurricanes
• J/Boys F
• Elfsborg
• Kåess F2

• WIK F
• BK 64 F
• Lidex
• Premier
• Marbodal F2
• Skövde F
• Hjo
• Götene
• Falköping

Totalt ett 60-tal lag som får bilda Div 4 tillsammans med lag från distriksserier



• Obelix
• Örgryte F
• Korp
• Stenungsund
• Ytterby
• Edet
• Viskan F
• Vänersborg

Division 3J- 8 lag Division 3K - Division 3L 8 lag

Nedflyttade:

6 lag

• Bockarna F
• Heberg
• Rekyl
• Kungsbacka
• Getinge
• Trippel

• Astoria
• Solängen F
• Partille
• Heim
• V:a Frölunda
• Hönö
• Kinna F
• Vårkulla

Totalt ett 60-tal lag som får bilda Div 4 tillsammans med lag från distriksserier



• Norrland har speciella förutsättningar som troligtvis
kräver speciella åtgärder och är ett eget projekt

• Fler, färre eller lika många serieomgångar?

• Enkel- eller dubbelmatcher?

• Vardagsmatcher?

Specifika frågor att beakta

• Frågor från presentationen?



Norrland

Det här är ett geografiskt stort område där avstånd
mellan hallarna är betydligt längre än i resten av 
Sverige

• Berörs i vårt förslag endast kring omläggning av 
Allsvenskan

• Finns totalt ytterligare 18 lag i 2st Division 1-grupper
• Vi kanske ska gå ner på 4-manna för att få fler lag?
• Vi kanske ska ha sammandragshelger för att få ner

kostnaden för de långa resorna
• Vem vet, vi kanske ska ha Faxmatcher i den lägsta

divisionen



• I dagens 12-lagsserier spelar vi 22 matcher
• I en 8-lagsserie möts man 3 gånger = 21 matcher
• I de fall man möts 3 gånger görs en lottningsmall för detta

• I en 6-lagsserie kan man mötas 4 gånger = 20 matcher
• I en 7-lagsserie 3 eller 4 gånger = 18/24 matcher
• I en 9-lagsserie  2 eller 3 gånger = 16/24 matcher
• I en 10-lagsserie 2 eller 3 gånger = 18/27 matcher

Antal seriematcher



• I de fall man möts 4 gånger skulle man kunna tänka sig att
man har dubbelmatch borta genom att man möter samma lag 
2 gånger vid samma tillfälle.

• Detta skulle innebära att alla dubbelmatcher spelas i samma
hall utan resor mellan matcherna.

• Det innebär, högst troligt, att vi i stor utsträckning
också kan undvika sena lördagsmatcher.

Antal seriematcher



Enkel eller dubbelmatcher?

• Vi måste försöka att erbjuda ett alternativ till matcher med 
långa resor mellan matcherna vid dubbelmatcher.

• Vi måste försöka att minimera de sena lördagsmatcherna, dels p.g.a.
ointresse från hallarna, men också för att slippa att tillbringa
lördagskvällen på väg hem från en sen match.

• Vi bör erbjuda lagen att välja två enkelmatcher istället för en
dubbelmatch om de så önskar (alltid eller ibland).



Enkel eller dubbelmatcher?

Splittrad uppfattning
bland bowlarna

• Vi kommer aldrig att kunna göra alla nöjda!

• Vi kan dock införa en ökad flexibilitet i planeringen så 
att klubbarna på marginalen, själv kan välja.



Varför är åsikterna så splittrade?

• Avstånd till hallen där matchen spelas
• Familjesituation
• Arbetssituation
• Stort intresse för att deltaga i individuella tävlingar

• Måste vi låsa fast oss i ett alternativ?

• Kan vi låta klubbarna själv få välja?

• Troligen beroende av många olika parametrar, exempelvis:

Enkel eller dubbelmatcher?



Vardagsmatcher?

Har under tidens gång testats av många 
lag på olika nivåer

Något att öppna upp för i större 
utsträckning?

• Hallarna och klubbarna har olika förutsättningar att åstadkomma detta

• Låt hemmalaget i samråd med motståndaren och hallen bestämma

• Lokalderbyn och andra matcher med olika typer av arrangemang kring 
detta skulle troligen öka intresset hos både allmänhet och lokalpress

Vi återkommer senare till detta...



Flexibilitet & inflytande för 
föreningarna

• Alla serier omfattar i grunden 8 lag, men kan tillåtas
att variera i intervallet 6 – 10 lag om det innebär att
reslängderna kan minskas påtagligt.

• SK bör ges fullmakt att sätta ihop serierna med 6-
10 lag i syfte att minska de totala resorna i
respektive serie.



Distriktsserier

• Vi borde sträva efter att få in alla distriktsserier i det nationella systemet

• Ett steg på den vägen vore att låta respektive distrikt fritt få disponera
division 5 och nedåt för olika modeller av ”instegsserier”, lagstorlek, 
startavgifter, licenskrav, avgifter m.m.

• Bilda ett forum för alla distrikten för erfarenhetsutbyte av olika
”modeller”

• Kräver troligen en översyn av delar av Blå Boken för genomförande



• Farmarlag

• Samarbetsavtal

• Spelbarhet

Övrigt
Det finns ett antal andra frågor som indirekt påverkar nationella serien och som det 
finns mycket ”surr” om. Speciellt i slutet av serierna och i samband med kvalspel



Farmarlag

• Skall inte tillåtas i Allsvenskan, i vårt förslag där vi 
kommer minst att halvera Allsvenskan är det inte rimligt
att F-lagen skall vara kvar där

• Om vi skall försöka att få in distriktsserierna i det nationella 
systemet måste begränsningsregeln på två F-lag tas bort

• På lägsta nivån måste man då få ha hur många F-lag som helst



Samarbetsavtal

• Vilket syfte har vi med samarbetsavtalen?

• Samarbetsavtal måste vara lika för herrar och damer

⚬ Ge ungdomar chansen att prova på spel i en högre serie 
än där moderföreningen finns

⚬ Lag med fåtal licenser ges chans att rekonstruera klubben

⚬ För att kunna utöka med ett gemensamt lag i nationella serien

• Alla samarbetsavtal skall vara tidsbegränsade, t.ex. 2 år

Vilka fler syften 
finns det?



Spelbarhet

• Dagens spelbarhetsregler behålls som princip, men...

• En viktig förändring som bör göras är att begränsa/försvåra
möjligheterna till ”toppning” och byte av A- och F-lag i slutskedet
av säsongen, vilket många ser som ett problem idag.

• För att få deltaga i avslutande serieomgångarna och kvalet skall ett
av följande kriterier vara uppfyllt.

⚬ Ha deltagit minst X matcher/X serier i det aktuella laget tidigare under säsongen

⚬ Inte ha deltagit i något av föreningens högre placerade lag under säsongen



• Finns det någorlunda samsyn mellan SU & SDF?
⚬ Ja ?
⚬ Nej?

• Om Ja; då kan vi lägga fokus på att finslipa
• Om Nej; Kan vi hitta samsyn efter diskussioner i

fokusgrupper?

⚬ Ja = Det finns hopp
⚬ Nej = ?

Avslutning
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