
BLÅ BOKEN KAPITEL E Sid 1(14) 
 

SVENSKA BOWLINGFÖRBUNDET 
Mästerskapsbestämmelser – Svenskt Mästerskap och Distriktsmästerskap 
 
 
 
 

Innehåll 
 

  SM-regler 
§ E 1  SM-discipliner godkända av RF 
§ E 2  SM-discipliner instiftade av SvBF 
§ E 3  Deltagarbehörighet, SM 
§ E 4  Elit-SM, Damer respektive Herrar 
§ E 5  Individuella SM 
§ E 6  Lag-SM, 2-mannalag 
§ E 7  SM 3-mannalag 
§ E 8  SM 8-mannalag, Damer respektive Herrar 
§ E 9  Ansökan om SM-arrangemang 
§ E 10  Klotkontroll vid SM-tävlingar 
§ E 11  Prisbestämmelser för SM 
§ E 12  Oljeprofiler vid SM 
 

 
DM-regler 
§ E 101 DM-arrangemang 
§ E 102 Deltagarbehörighet 
§ E 103 DM-discipliner 
§ E 104 Spelform, finalspel, lagtävling 
§ E 105 Prisbestämmelser 



BLÅ BOKEN KAPITEL E Sid 2(14) 
 

Senaste ändringarna 
Ändring Datum Ärende 
§ E 3, p 1 2023-02-09 Para SM kan nu spelas med B-licens 
§ E 101, p2.1 2023-02-09 3-manna kan genomföras med endast ett deltagande lag 
§ E 12 2022-07-01 Krav på ratio 1:3 eller lägre borttaget. 
§ E 101-105 2022-04-13 Generell översyn av samtliga DM-regler  
§ E 5, p 1.3 2022-02-18 Finalspel för B-klass återinfört 
§ E 7, p 7.1 2020-11-27 Man kan nu också nominera tre spelare. 
§ E 3, p1 2020-09-09 Förtydligande om att det är A-licens som krävs. 
Allmänt 2020-07-01 Förekomster av funktionsnedsatt ändrat till parabowlare. 
§ E 3, p 5 2020-07-01 Snittgränser för parabowlare ändrade. 
§§ E 4, E 6 2019-12-16 De två gamla §§ utgår. Text flyttad. 
§ E 3, p 4 2019-12-16 Delat upp i två underpunkter för bättre tydlighet. 
§ E 4 (gamla §) 2019-12-16 Ind SM Kval. Hela innehållet flyttat till §4 Elit-SM och  

§ 5 Individuella SM. 
§ E 4 2019-12-16 Herr och Dam nu samma §. 
§ E 4, p 1 2019-12-16 Ny punkt för flyttad text. EU ändrat till AM. 
§ E 4, p 2 2019-12-16 Flyttat viss text till p 1. 
§ E 6 (gamla §) 2019-12-16 Elit-SM Dam Final. Ingår nu i § 4. 
§ E 5, p 1 2019-12-16 Text flyttad hit från gamla § 4. 
§ E 3, p 4 2019-10-28 Man får nu delta i både åldersklass och Elit-SM 
§ E 5, p 1. 2019-10-28 Finalspel för B-klass borttaget 
§ E 8, p 7 2019-04-12 Match ska nu avbrytas 
§ E 12 2019-04-12 Hänvisning till WTBA (33-47) bort. Istället 36-44 fot 
§ E 7, p 7.2 2018-12-12 Förtydligat att hänvisning till § F11 gäller punkt 2. 
§ E 7, p 7.3 2018-12-12 Ändrat poängtilldelning från 1 och 0,5 till 10 och 5. 
§ E 7, p 7.4 2018-12-12 Ändrat numrering från d) till 7.4. 
§ E 4, p 1 2018-07-01 Ändrat från 10 till 12 finalister. 
§ E 7, p 7.2 2018-07-01 Ändrat hänvisning, från §F12 till § F11. 
§ E 5, p 1.4 2017-10-17 Hänvisning till §E3 justerad. 
§ E 4, p 2 2017-01-12 EU ändrat till AM samt utökat med två finalister. 
§ E 4, p 3 2017-01-12 Ny punkt. Inleder nu med att spela fem serier. 
§ E 4, p 4 2017-01-12 Spelarna tar nu med sig res från Finalomg 1. Två färre spelare i 

denna finalomgång. 
§ E 4, p 5 2017-01-12 Ändrat två till en serie. 
§ E 4, p 2 2017-01-12 EU ändrat till AM samt utökat med två finalister. 
§ E 4, p 3 2017-01-12 Ny punkt. Inleder nu med att spela fem serier. 
§ E 4, p 4 2017-01-12 Spelarna tar nu med sig res från Finalomg 1 Två färre spelare i 

denna finalomgång. 
§ E 4, p 5 2017-01-12 Ändrat två till en serie. 
§ E 7, p 7 2017-01-12 Final flyttad till SM-veckan Vinter, och omgjord. 
§ E 4, p 2, 4 2016-04-08 Tillägg ang poängtilldelningen 
§ E 1, p 1b 2016-03-04 Ny punkt 
§ E 11, p 1 2016-03-04 Inkluderat juniorer, flyttat från gamla punkt 4 
§ E 11 2016-03-04 Punkt om ungdom borttagen 
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Svenska Bowlingförbundet är administrerande organ för reglerna i detta kapitel. Uppstår fall som inte 
kunnat förutses – eller om fråga uppstår om tolkning av regel – dömer SvBF i enlighet med det som 
anses vara regelns intention. 
 
 
§ E 1  SM-discipliner godkända av RF 
Respektive SM-tävling kan äga rum om minst två spelare startat i individuella discipliner och minst två 
lag i lagtävling. Följande SM-tävlingar är instiftade av SvBF, samt godkända av RF: 
 
1. Herr-SM och Dam-SM var för sig 

a) Elit, Individuellt   Europeiskt spelsätt 
b) Junior (17-21), Individuellt Europeiskt spelsätt 
c) 2-mannalag   Europeiskt spelsätt 
d) 3-mannalag   Bakers spelsätt 
e) 8-mannalag   Amerikanskt spelsätt 

 
 
§ E 2  SM-discipliner instiftade av SvBF 
Respektive SM-tävling kan äga rum om minst två spelare startat i individuella discipliner och minst två 
lag i lagtävling. Samtliga nedanstående SM-discipliner instiftade av SvBF spelas med Europeiskt spelsätt i 
kval och final. Följande SM-tävlingar är instiftade av SvBF: 
 
1. SM Herrar A/B 

a) Individuellt, åldersklasser -16 A, 17-21 A/B, 22-30 A/B, 31-40 A/B, 41-50 A/B,  
51-64A/B, +65 A/B och Elitklass 

b) 2-manna A/B Gemensam klass oavsett ålder 
 
2. SM Damer A/B 

a) Individuellt, åldersklasser -16 A, 17-21 A/B, 22-30 A/B, 31-40 A/B, 41-50 A/B,  
51-64 A/B, +65 A och Elitklass. 

b) 2-manna A/B Gemensam klass oavsett ålder 
 
3. SM för parabowlare, Herrar och Damer var för sig 

a) Individuellt  Klass A, B, C och D 
b) 2-mannalag  Klass A/B och C/D 
c) Individuellt  Rännklass A och B (Herr/Dam gemensamt) 

 
 
§ E 3  Deltagarbehörighet, SM 
1. I tävling om Svenskt Mästerskap äger spelare med svenskt medborgarskap, eller den som sedan 

minst ett år varit stadigvarande bosatt (folkbokförd) i Sverige och är försedd med av Svenska 
Bowlingförbundet utfärdad Bowlinglicens A, rätt att delta, undantaget SM för parabowlare där 
spelare med Bowlinglicens B har rätt att delta. 

 
Kommentar: Omfattar inte Allsvenska seriefinalen. Se kapitel D för dessa regler. 

 
2. Dynamiskt hcp för rätt till spel i B-klassen, herrar respektive damer, låses 14 dagar före utsatt 

startdatum och kommer att presenteras på www.swebowl.se. 
 
3. I rikskval till SM för Herrar respektive Damer gäller följande behörighet för klasser: 

0-16 år Spelare får delta t.o.m. det kalenderår då spelaren fyller 16 år 
17-21 år Spelare får delta t.o.m. det kalenderår då spelaren fyller 21 år 
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22-30 år Spelare får delta t.o.m. det kalenderår då spelaren fyller 30 år 
31-40 år Spelare får delta t.o.m. det kalenderår då spelaren fyller 40 år 
41-50 år Spelare får delta t.o.m. det kalenderår då spelaren fyller 50 år 
51-64 år Spelare får delta t.o.m. det kalenderår då spelaren fyller 64 år 
+65 år - Spelare får delta fr.o.m. det kalenderår då spelaren fyller 65 år 
Elit-SM Öppet för alla spelare  

 
4. Valbara klasser 

4.1 I individuella SM får spelaren delta i en av klasserna. A-klassad spelare kan delta i 
åldersklass A. B-klassad spelare kan välja att delta i åldersklass B eller A.  

4.2 Spelare får delta i både Individuella SM och Elit-SM. 
 

5. I SM för parabowlare äger spelare rätt att delta, som innehar rikslicens med behörighet för 
parabowlare. Snittgränser för klassindelning av parabowlare är: 
a) A-klassen:  171 och högre för Herrar 

161 och högre för Damer 
b) B-klassen:  151 – 170 för Herrar 

136 – 160 för Damer 
c) C-klassen:  121 – 150 för Herrar 

111 – 135 för Damer 
d) D-klassen:  120 och lägre för Herrar 

110 och lägre för Damer 
e) Rännklass A:  150 och högre för Herrar och Damer gemensamt 

Rännklass B:  149 och lägre för Herrar och Damer gemensamt 
 
Kommentar: Rätten att tävla i rännklass bedöms med det medicinska kortet. 

 
 
§ E 4  Elit-SM, Damer respektive Herrar  
Kval- och finalspel genomförs i samband med SM-veckan sommar 
 
1. Rikskval spelas med amerikanskt spelsätt. Rikskval spelas över åtta serier med två spelare per 

bana. Rikskval för Elit-SM ska arrangeras särskilt och får inte ingå i allmän tävling. 
 

SM-vinnaren från föregående år samt de elva bästa resultaten vid rikskvalet för Elit-SM är 
kvalificerade till finalspel. Finns vinnaren från tidigare år med bland de elva första i kvalet så går 
även spelare med placering tolv vidare. 

 
2. Finalspelet spelas med amerikanskt spelsätt. Man tar inte med sig resultaten från kvalet. Endast 

spelare som kvalificerat sig till finalspelet äger rätt att delta i detsamma. Vid förfall ska sparring 
sättas in. 

 
3. Finalomgång 1 

Alla spelare spelar fem serier, tre spelare per banpar. De åtta bästa resultaten går vidare till 
Finalomgång 2 – Round Robin. 

 
4. Finalomgång 2 – Round Robin 

Spelarna tar med sig resultaten från Finalomgång 1. Finalisterna spelar final över åtta serier. Sju 
serier matchspel samt en utjämningsserie. I matchspelet utdelas 30 poäng vid seger, 15 poäng vid 
oavgjort och noll poäng vid förlust. Kägelpoäng och bonus adderas efter de sju serierna och 
finalen avslutas sedan med en utjämningsserie. I utjämningsserien utdelas inga bonuspoäng.  

 
5. Finalomgång 3 – Stegfinal 
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Placering 1-3 från Finalomgång 2 spelar matchspel över en serie. Matchspelet startar med att 
placering 2-3 möter varandra och vinnaren möter därefter placering 1 från Finalomgång 2. Om 
resultatet är lika spelas särspel i form av sk roll off.  

 
 

§ E 5 Individuella SM 
1. Rikskval 

1.1 Rikskvalspelas med europeiskt spelsätt. Rikskval spelas över åtta serier, med två spelare per 
bana, med undantag av SM för parabowlare som spelas över sex serier. Rikskval för SM 
individuellt ska arrangeras särskilt och får inte ingå i allmän tävling. För lagtävling, se 
separat paragraf. 

1.2 De åtta högsta resultaten i respektive åldersklass i A-klassen är kvalificerade för Finalspel. 
 
1.3 De åtta högsta resultaten i respektive åldersklass i B-klassen är kvalificerade för Finalspel. 

 
1.4 SM för parabowlare spelas utan finalspel. Spelaren med högst individuellt resultat i 

respektive klass blir Svensk mästare. 
 

2. Finalspel 
Finalspelet spelas med Europeiskt spelsätt. Man tar inte med sig resultaten från kvalet. 
Endast spelare som kvalificerat sig till finalspelet äger rätt att delta i detsamma. Vid förfall ska 
sparring sättas in. 
 
2.1 Matchspel 

Det spelas sju serier Round Robin, där alla möter alla över en serie. Seger ger 30 poäng, 
oavgjort ger 15 poäng och förlust ger noll poäng. Slagning och bonus adderas efter de sju 
serierna och finalen avslutas sedan med en utjämningsserie. 

 
2.2 Utjämningsserie 

I utjämningsserien utdelas inga bonuspoäng. Spelaren med högst totalpoäng efter sju serier 
placeras på samma bana som spelaren med näst högst totalpoäng, trean placeras 
tillsammans med fyran etc. På respektive bana inleder spelaren med sämre placering före 
utjämningsserien spelet. Svensk mästare blir den spelare som har högst totalpoäng över 
åtta serier. Vid oavgjort resultat gäller Blå Boken Kap F, § F11. 

 
 
§ E 6  Lag-SM, 2-mannalag 
1. Som Svenskt A- och B-Mästerskap för 2-mannalag räknas uppnådda resultat i rikskvalet till 

individuella SM. Respektive lag ska vara förhandsnominerade och spelarna aktiva i samma 
moderförening. Lagmedlemmar spelar tillsammans i samma start och startar på samma bana. För 
att delta i lagtävling i klass B måste båda spelare tillhöra klass B. I annat fall placeras laget i klass A. 

  
 Lagtävlingarna i respektive A- och B mästerskap genomförs i en gemensam klass oavsett 

åldersindelning. 
 
2. Parabowlare 

2- och 4-mannalag spelas i två klasser (A/B och C/D) för herrar respektive damer. Respektive lag 
ska vara förhandsnominerade.  
 
Lagmedlemmar spelar tillsammans i samma start och startar på samma bana (2-manna). 
respektive på grannbanor (4-manna). 

 
Kommentar: Bestämmelser för lagtävlingar, se även Kapitel F, § F 5. 
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§ E 7  SM, 3-mannalag 
1. SM för 3-mannalag spelas med Bakers spelsätt, Herrar respektive Damer. 
 
2. Kvalificering till SM, 3-mannalag sker genom DM-tävling inom respektive SDF. 
 
3. Till SM-slutspel går 64 herr- respektive 32 damlag. Antal lag från respektive distrikt bestäms av 

antal lag i föregående spelårs DM-tävling. Dock ska minst ett lag från varje distrikt beredas plats i 
slutspelet under förutsättning att SDF arrangerar DM för 3-mannalag. Lagen kvalificerar sig genom 
högsta sammanlagda poäng (inkl. ev. bonus) i DM. 

 
4. Av SvBF utsedd arrangör för SM-slutspel, 3-mannalag, åligger att inbjuda kvalificerade föreningars 

lag. Förening ska anmäla sitt deltagande senast på den av arrangören meddelade sista 
anmälningsdagen. 

 
5. a) SvBF fastställer den anmälningsavgift som ska inbetalas av respektive SDF per deltagande 

slutspelslag. SDF har möjlighet att täcka in denna anmälningsavgift eller del av, genom att 
ta ut viss avgift i samband med DM-kvalificeringen för 3-mannalag. 

b) SvBF fastställer också den avgift som respektive slutspelslag ska erlägga till 
resebidragspotten. Denna fördelas sedan i proportion till lagens reseavstånd hemort-
slutspelsplats. Deltagande lag svarar i övrigt för sina slutspelskostnader. 

 
7. Slutspel, SM, 3-mannalag 

7.1 Nominering 

För kvalificerat lag gäller att förening helt utan restriktioner kan nominera spelare oavsett 
spelares eventuella lagtillhörighet vid DM-tävlingar. 

Till Finalomgång 1 ska tre eller fyra namngivna spelare nomineras. Den fjärde spelaren kan 
vara hemmareserv. 

Om endast tre spelare nominerats innan Finalomgång 1, kan inte en fjärde spelare 
nomineras till Finalomgång 2. 

En av de nominerade spelarna får bytas ut till Finalomgång 2 – i de fall Finalomgång 2 spelas 
i samband med SM-veckan. 

Om en av de nominerade spelarna blir sjuk, får ytterligare en spelare ersättas mot 
uppvisande av läkarintyg som ska vara Svenska Bowlingförbundet tillhanda senast sju dagar 
efter finalspelet. 

Den nya spelaren får inte ha varit nominerad i något annat lag i Finalomgång 1. 

Om ytterligare spelare sätts in på grund av sjukdom – och föreningen inte insänder 
läkarintyg som är SvBF tillhanda inom sju dagar – förklaras spelaren som icke spelklar och 
laget diskvalificeras. 

 
a) Nominering sker senast på tid som SvBF eller utsedd arrangör bestämmer. 
b) Avbytare kan insättas efter varje avslutad serie. Den utbytte spelaren är sedan 

avbytare. 
c) Ändring av inbördes spelordning får göras efter varje serie. 

 
Kommentar: Om fel spelare går upp och spelar räknas det som ogiltigt slag. 

 
d) Om spelare under pågående slutspelsmatch drabbas av utvisning eller sådan sjukdom 

eller skada att spelare inte kan fortsätta tävla, äger förening rätt att insätta avbytare 
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från det slag där den skadade eller utvisade spelaren slutat. Avbytaren ska vara iklädd 
godkänd tävlingsdräkt. Är så inte fallet fortsätter spelet och avbytaren får efter 
omklädning gå in i den ruta spelet då är. 

 
Kommentar: Spelare som utgått pga. utvisning eller skada får inte återinsättas i 

laget förrän nästföljande finalblock. 
 

7.2 Finalomgång 1 
Man tar inte med sig resultaten från kvalet. Samtliga 64 herrlag och 32 damlag spelar tolv 
serier. Byte av banpar sker efter två serier med banbyte inom varje banpar efter en serie. 
 
Antalet lag som är kvalificerade till Matchspel i Finalomgång 2 beror på om bowling ingår i 
SM-veckan Vinter – samt storleken på arrangörsstadens hall. 
Minst de åtta bästa resultaten bland herrarna och minst de sex bästa resultaten bland 
damerna efter tolv serier är kvalificerade till Matchspel. Som mest är de 12 bästa resultaten 
bland herrarna och åtta bästa bland damerna kvalificerade till Matchspel. Vid lika resultat 
efter tolv serier; se Kap. F, § F 11, p 2. 

 
7.3 Finalomgång 2 – Matchspel  

Man tar inte med sig resultaten från Finalomgång 1. Alla möter alla över två serier. Varje 
vunnen serie ger 10 poäng och högsta sammanlagda slagning ger 10 poäng. Oavgjord serie 
ger 5 poäng. Placering 1-3 efter matchspelet är kvalificerade till Stegfinal. Vid lika resultat 
efter matchspelet spelar två eller fler lag särspel i form av en ny serie (endast kägelpoäng) 
för att fastställa placeringarna 1, 2 och 3. Blir resultat lika även här spelas nytt särspel, en ny 
ruta 8, 9 och 10 till dess placeringarna 1, 2 och 3 fastställts. 

 
7.4 Stegfinal – Stegfinalmatcherna spelas över två serier enligt regler som ovan. Placering avser 

resultatet från matchspelet. 
 
 Match A: Placering 2 – Placering 3 
 Match B: Placering 1 – Segraren i match A. 
 
 Vid lika resultat i någon av stegfinalmatcherna tillämpas samma särspelsregler som efter 

matchspelet. Det lag som segrar i finalen är Svenska Mästare för 3-mannalag. 
 
8. Endast lag som kvalificerat sig till slutspel, matchspel eller stegfinal äger rätt att delta i densamma. 

Vid förfall ska sparringlag insättas. 
 
 
§ E 8  SM 8-mannalag, Damer respektive Herrar 
1. Allsvenska seriefinalen för damer respektive herrar äger rum på tid och plats som fastställs av 

förbundsstyrelsen och gäller som Svenskt Mästerskap. 
 
2. I damernas respektive herrarnas Allsvenska seriefinal deltar lag med placering 1-4 i vårens 

Elitserie. Allsvenska seriefinalen spelas enligt matchregler i Kapitel D. 
 

3. Oljeprofiler 
SvBF publicerar på förhand vilka oljeprofiler lagen har att välja mellan. Lagen väljer därefter för 
varje match någon av de tillgängliga oljeprofilerna. Vid vilken tidpunkt lagen senast ska meddela 
sitt val av profil framgår av SvBF:s PM SM 8-m lag, Herr & Dam. 

 
4. Semifinaler 

4.1 Lagen möts i två semifinaler.  



BLÅ BOKEN KAPITEL E Sid 8(14) 
 

4.1.1 I semifinal 1 väljer Lag 1 från grundserien motståndare mellan Lag 3 och Lag 4 från 
grundserien. 

4.1.2 I semifinal 2 möter Lag 2 från grundserien det lag som inte valts som motståndare av 
Lag 1 i semifinal 1. 

 
4.2 Högst placerat lag från grundserien är hemmalag i – och väljer oljeprofil i - match 1 och 

match 3. Motståndarna är hemmalag i – och väljer oljeprofil i - match 2. 
 

4.3 Semifinaler spelas i bäst av tre matcher (först till 4 matchpoäng). 
 
4.4 Segrare av semifinalerna är kvalificerade för final. 

Förlorare av semifinalerna erhåller bronsmedalj. 
 
5. Final 

5.1 Högst placerat lag från grundserien är hemmalag i – och väljer oljeprofil i - match 1 och 
match 3. Motståndarna är hemmalag i - och väljer oljeprofil i - match 2. 

 
5.2 Final spelas i bäst av tre matcher (först till 4 matchpoäng). 
 
5.3 Segraren av respektive final blir Svenska Mästare för 8-mannalag. 

 
6. Oavgjort 

6.1 Skulle det efter den tredje matchen stå 3-3 i matchpoäng förlängs match 3 med ytterligare 
en serie för att skilja lagen åt. 

 
6.2 Skulle även förlängningsserien sluta oavgjord spelas särspel i form av s.k. Strike-Out till dess 

att ett avgörande skett. Strike-Out ses som en förlängning av sista serien. Se Kapitel D, § 5 
för beskrivning av Strike-Out. 

 
7. Avbryta match 

Om match är avgjord efter tre serier ska matchen avbrytas och resultatet fastslås. 
 

 
§ E 9  Ansökan om SM-arrangemang 
1. SvBF inbjuder regioner, SDF, allianser, hallar och föreningar att inlämna ansökan om SM-

arrangemang. Ansökan ska omfatta spelplats, kostnadsbild, tekniska förutsättningar samt en 
arrangörsstab om minst tre namngivna personer, varav en utpekad huvudansvarig. Efter 
beredning utser Förbundsstyrelsen de SDF som ska arrangera respektive SM-tävling. 

 
2. SvBF ska utlysa samtliga SM-tävlingar i förbundets officiella organ, senast fyra veckor före 

respektive tävling. 
 
 
§ E 10 Klotkontroll vid SM-tävlingar 
1. Vid samtliga SM-tävlingar kan stickprovskontroll av klot komma att utföras. Omfattningen av 

eventuella stickprovskontrollerna beslutas av arrangören. Klotkontroll ska ske före kval- och/eller 
finalspel och de spelare vars klot ska kontrolleras utses genom lottning. Kontrollen utförs ca 30 
minuter före inspelning och ska följa de procedurer som beskrivs i Kap B, Bilaga VI:1. 

 
Kommentar: Frivillig förkontroll av klot kan erbjudas spelare om arrangören finner det 

lämpligt. För frivillig förkontroll har arrangören rätt att ta ut viss ersättning. 
 
2. Rekordslagningar 

Minst så många klot ska kontrollvägas, som antalet spelare som medverkat i rekordslagningen. 
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§ E 11 Prisbestämmelser för SM 
1. ELIT samt Junior (17-21) Herrar respektive Damer 

a) Till individuella mästare utdelas RF:s mästerskapstecken i guld. 
b) Till andraplacering individuellt utdelas RF:s mästerskapstecken i silver. 
c) Till tredjeplacering individuellt utdelas RF:s mästerskapstecken i brons. 

 
2. Individuella SM (åldersklasser) Herrar respektive Damer klass A 

a) Till individuella mästare i de olika åldersklasserna, utdelas SvBF:s förgyllda SM-medalj. 
Till segrande lag och lagmedlemmar utdelas RF:s mästerskapstecken i guld. 

b) Till andraplacering individuellt i de olika åldersklasserna utdelas SvBF:s försilvrade SM-
medalj. 
Till andraplacerade lag och lagmedlemmar utdelas RF:s mästerskapstecken i silver. 

c) Till tredjeplacering individuellt i de olika åldersklasserna utdelas SvBF:s SM-medalj i brons. 
Till tredjeplacerade lag och lagmedlemmar utdelas RF:s mästerskapstecken i brons. 

 
Kommentar: Indelning av åldersklasser se § E2. 

 
3. Individuella SM (åldersklasser) Herrar respektive Damer klass B 

a) Till individuella mästare i de olika åldersklasserna samt till segrande lag och lagmedlemmar 
utdelas SvBF:s förgyllda SM-medalj  

b) Till andraplacering individuellt i de olika åldersklasserna samt andraplacerade lag och 
lagmedlemmar utdelas SvBF:s försilvrade SM-medalj.  

c) Till tredjeplacering individuellt i de olika åldersklasserna samt tredjeplacerade lag och 
lagmedlemmar utdelas SvBF:s SM-medalj i brons.  

 
Kommentar: Indelning av åldersklasser se § E2. 
 

4. Parabowlare Herrar respektive Damer, klass A/B/C/D 
a) Till individuella mästare och segrande lag, samt lagmedlemmar utdelas SvBF:s förgyllda SM-

medalj. 
b) Till andraplacering individuellt och andraplacerade lag samt lagmedlemmar, utdelas SvBF:s 

försilvrade SM-medalj. 
c) Till tredjeplacering individuellt och tredjeplacerade lag, samt lagmedlemmar utdelas SvBF:s 

SM-medalj i brons. 
 

5. 3-mannalag, Herrar respektive Damer 
a) Till Svenska mästare i 3-mannalag utdelas RF:s mästerskapstecken i guld. 
b) Till andraplacerade utdelas RF:s mästerskapstecken i silver. 
c) Till tredjeplacerade utdelas RF:s mästerskapstecken i brons. 
d) Till lagmedlemmar (dock högst fyra stycken) utdelas ovan nämnda tecken i miniatyr. 
 

6. 8-mannalag, Herrar respektive Damer 
a) Till Svenska mästare i 8-mannalag utdelas RF:s mästerskapstecken i guld. 
b) Till andraplacerade utdelas RF:s mästerskapstecken i silver. 
c) Till tredjeplacerade utdelas RF:s mästerskapstecken i brons. 
d) Till lagmedlemmar (dock högst 13 stycken) utdelas ovan nämnda tecken i miniatyr. 
 

7. I individuella klasser och lagtävlingar utdelas penningpriser som årligen fastställs av SvBF. 
 
 



BLÅ BOKEN KAPITEL E Sid 10(14) 
 

§ E 12 Oljeprofiler vid SM 
Vid spel om Svenskt Mästerskap gäller nedanstående. 
 
- mästerskap ska spelas på profil som i längdavseende håller sig inom intervallet 36-44 fot 
- Skillnad mellan höger och vänster sida av banan får vara max 5 % av total ratio 
 
SvBF:s Tekniska kommitté väljer inför varje mästerskap lämplig oljeprofil. 
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§ E 101 DM-arrangemang 
1. Arrangemang 

Respektive SDF ska varje spelår arrangera DM i minst en disciplin. 
 
2. Genomförande av DM-discipliner 

2.1 Tävling i en DM-disciplin kan äga rum om minst två deltagare (spelare eller lag) anmälts. 
Respektive SDF kan besluta om en högre gräns för genomförande. Disciplinen 3-manna kan 
dock äga rum även om endast ett (1) lag anmälts. Respektive SDF har inte rätt att besluta 
om en högre gräns för genomförande för 3-manna. 

 
2.2 SDF har rätt att avlysa disciplin om för få deltagare anmälts. 

 
3. Tidpunkt och spelplats 

3.1 DM arrangeras på tid och plats som beslutas av respektive SDF. 
  
3.2 DM för 3-mannalag ska avslutas senast 40 dagar före SM för 3-mannalag. En senare 

tidpunkt kan bestämmas av SvBF inför respektive spelårs SM-tävling. 
 
4. Sanktion 

För DM-tävling ska sanktion ansökas om inom samma tidsperiod som gäller för övriga 
sanktionerade tävlingar. 

 
Vid utebliven eller för sent inkommen anmälan om utlysning av DM-tävling uttas en straffavgift 
om 1 000 kr per disciplin. 

 
5. Anmälan 

5.1 Respektive SDF beslutar när anmälningstiden ska utgå. Efteranmälan tillåts om respektive 
SDF så önskar. 

 
5.2 Respektive SDF beslutar hur och när anmälan till DM ska ske. 
 
5.3 Respektive SDF beslutar om huruvida anmälan ska vara bindande, samt hur och när 

startavgiften ska erläggas. 
 
5.4 Respektive SDF beslutar om eventuell förtursrätt och tilldelning av extra starttider. 

 
6. SDF ska rapportera in tävlingen i BITS inom samma tidsperiod som gäller för övriga sanktionerade 

tävlingar. 
 

Vid utebliven eller för sent inkommen uppgift uttas en straffavgift om 1 000 kr. 
 
7. DM-tävling får ingå i allmän tävling. Arrangören ska då efter avslutad tävling upprätta två separata 

resultatlistor. I resultatlistan för DM-tävlingen ska de startande som inte uppfyller 
behörighetskraven för DM-tävling exkluderas. 

 
Resultatrapportering i BITS baseras på resultatlistan för den allmänna tävlingen. Resultatlistan i 
DM-tävlingen ska inte rapporteras i BITS. 

 
8. Samarrangemang av DM-tävlingar 

8.1 Om deltagarantalet beräknas bli för lågt i ett SDF kan SDF besluta om att samarrangera en 
eller flera discipliner med ett geografiskt angränsande SDF. Sådan tävling är dock inte 
”Distriktsmästerskap”. Berörda SDF beslutar vad mästerskapet ska kallas, men förslagsvis 
namnges mästerskapet av de angränsande distriktens länsbokstäver, t ex ”XY-
mästerskapet”. 
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8.2 3-manna DM får inte samarrangeras. 

§ E 102 Deltagarbehörighet 
1. Följande behörigheter gäller för deltagande i DM-tävling. 

1.1 Allmän behörighet 
Spelaren ska inneha Svenska Bowlingförbundets spelarlicens för behörighet att delta i en 
DM-tävling. 

 
1.2 Utländska spelare 

SDF beslutar om utländska spelare med spelarlicens tillhörande en förening inom distriktet 
ska tillåtas delta i DM-tävlingar. SDF beslutar även vilka discipliner som den utländska 
spelaren i sådant fall tillåts anmäla sig till. 
 

1.3 Särskild behörighet 
 

1.3.1 Spelare äger endast rätt att delta i DM-tävling inom det distrikt spelarens förening 
tillhör, förutom om SDF beslutar enligt nedanstående punkt, 1.3.2. 
 

1.3.2 Respektive SDF har möjlighet att besluta om att tillåta att en av de två spelarna i ett 
mixed-lag får tillhöra ett till det egna distriktet geografiskt angränsande SDF. 

 
2. Åldersklasser 

I DM-tävlingar för ungdom och junior gäller samma åldersgränser som definieras i Kapitel K § 8. 
Övriga åldersgränser beslutar respektive SDF om. 

 
3. Spelstyrke-klasser 

I eventuella klasser som är baserade på spelstyrka beslutar respektive SDF om klassgränser. 
 
4. Paratävlingar 

I DM för parabowlare äger innehavare av rikslicens med behörighet för parabowling rätt att delta. 
Respektive SDF beslutar om eventuell klassindelning. 

 
5. Deltagande i flera discipliner 

Respektive SDF beslutar om spelare har rätt att samma spelår delta i flera discipliner. 
 
6. Deltagande i flera SDF:s DM-tävlingar 

Spelare äger rätt att samma spelår delta endast i ett SDF:s DM-tävling i respektive disciplin. 
 
 
§ E 103 DM-discipliner 
1. Respektive SDF kan besluta vilka discipliner man önskar inkludera i sitt DM-program. Man kan 

välja valfritt antal från nedanstående punkter och/eller ta fram egna discipliner, där även 
könsneutrala discipliner kan förekomma. 

 
2. Discipliner godkända av RF 

- Senior herrar respektive damer, individuellt, 2-manna, 3-manna samt 4-manna 
- Junior pojkar respektive flickor, individuellt, 2-manna samt 4-manna 
 

3. Övriga discipliner, instiftade av SvBF 
- Ungdomar pojkar respektive flickor, individuellt 
- B-klass herrar respektive damer, individuellt, 2-manna samt 4-manna 
- Oldboys/girls herrar respektive damer, individuellt, 2-manna samt 4-manna 
- Veteran herrar respektive damer, individuellt 
- Para herrar respektive damer, individuellt, 2-manna samt 4-manna 
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- Mixed, 2-manna 
 
§ E 104 Spelform, finalspel, lagtävling 
1. Individuella discipliner 

Respektive SDF beslutar utformningen av individuella discipliner, t ex antal serier, kval- och 
eventuellt finalspel samt AM eller EU. 

 
2. Lagdiscipliner 

2.1 Respektive SDF beslutar utformningen av lagdiscipliner, t ex antal serier, kval- och 
eventuellt finalspel samt AM, EU, Bakers, ScD eller annan spelform. 

 
2.2 Normalt ska varje lag bestå av spelare tillhörande samma förening. Spelare i ett Mixed-lag 

kan dock representera skilda föreningar. Respektive SDF kan besluta om att övriga 
lagtävlingar också kan genomföras med lagmedlemmar från skilda föreningar. 

 
2.3 Respektive SDF beslutar om lagtävlingar, annan än 3-manna, ingår i den individuella 

kvalificeringen eller om de spelas separat. 
 
2.4 I lagtävling ska lagets spelare starta samtidigt. 
 
2.5 3-manna 

2.5.1 3-manna för Herrar respektive Damer är kvalificerande till SM-slutspel om den 
uppfyller följande fem kriterier: 

 
- Spelas med Bakers spelsätt 
- Minst 12 serier. Respektive SDF beslutar om eventuellt finalspel och hur det 

genomförs. 
- Lagmedlemmarna tillhör samma förening. Förening tillåts anmäla flera lag. 
- Förening äger rätt att anmäla avbytare. Spelare som inte aktivt deltagit i något 

annat av föreningens lag under DM-spelet kan användas som avbytare eller 
lagmedlem utan särskild gjord föranmälan. Flyttning av spelare mellan lag får inte 
ske sedan laget har slagit sitt första tävlingsslag i kval- respektive eventuellt 
finalspel. 

- Om lika resultat vid kägelpoäng rangordnas lag med högst resultat på sista serien. 
Vid lika resultat även där högst resultat på näst sista serien, osv. Om lika resultat vid 
matchspel avgör inbördes möten. 

 
2.5.2 SDF ska senast tio dagar efter tävlingens slut till SvBF insända uppgifter om resultat. 

SvBF upprättar därefter förteckning över, till SM-slutspel kvalificerade herr- och 
damlag, innehållande adresser till respektive förening. 

 
Vid utebliven eller för sent inkommen uppgift uttas en straffavgift om 1 000 kr. 

 
3. Hcp 

Samtliga DM-discipliner ska spelas utan hcp. 
 

 
§ E 105 Prisbestämmelser 
1. Discipliner godkända av RF 

Till individuella mästare samt till segrande lag utdelas RF:s DM-tecken. Till lagmedlemmar utdelas 
RF:s DM-tecken i miniatyr. Till andra- respektive tredjeplacerade kan SDF om man vill dela ut RF-
tecken eller SDF:s egna medaljer, plaketter eller diplom. Respektive SDF kan också besluta om att 
andra placeringar ska motta pris. 
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2. Övriga DM-discipliner 
 Respektive SDF beslutar om vilka typer av pris som utdelas och vilka placeringar som ska motta 

pris. Exempel på priser kan vara SDF:s egna medaljer, plaketter eller diplom. 
 
3. Respektive SDF kan besluta om att även dela ut priser i form av kontanter eller varupriser 
 
4. Alla utdelade priser bekostas av arrangerande SDF. 
 


