
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer för vad som ska gälla för sportbowling i en hall 

 

Dessa riktlinjer godkändes av styrelsen i Svenska Bowlingförbundet 2018-08-25 

 

1) Anläggning 

 

En anläggning skall följa de krav som ställs av World Bowling, avseende de tekniska 

specifikationerna. Anläggning som är godkänd av behörig besiktningsman är godkänd. 

Besiktning skall ske vart annat år, om inte annat anges.  

 

2) Faciliteter 

Anläggningen skall ha separata, gärna låsbara, omklädningsrum för herrar och damer. 

Omklädningsrum skall ha duschmöjligheter för spelarna. 

 

3) Oljemaskin 

 

Anläggningen skall ha en oljemaskin som kan lägga av Svenska Bowlingförbundet 

godkända banprofiler.  

 

4) Belysning 

 

De belysningskrav som finns idag 2018 är enligt uppgift följande.  

De värden som anges avser minimivärden: 

 

Över ansats:125 lux 

Över pilarna:225 lux 

Övrigt:180 lux 

 

Svenska Bowlingförbundet och seriekommittén kan bevilja tillfälliga dispenser om så 

anses nödvändigt. Dispenser bör gälla i max två år.  

 

 

Svenska Bowlingförbundets styrelse 

2018-08-25 

    

Appendix: övriga rekommendationer 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Appendix 

 

Övriga rekommendationer: 

 

Anläggning. 

Rent generellt är reglerna avseende det sportsliga upptaget i det regelverk som World 

Bowling tillhandahåller.  

 

Men det går att lyfta fram exempel på ytterligare saker som är önskvärda utan att det är 

ett krav idag.  

● Rejäla utrymmen bakom banorna från att klotväskor och dylikt skall få plats. Vi 

rekommenderar ett minimum av 3 meter bakom den bakre kanten av ansatsen.   

● Avlastningsbord där spelare kan förvara sin dricka. 

 

Klimat 

En av de större källorna till att olika förutsättningar kan drabba en bowlinganläggning 

idag är ventilation. Temperaturförändringar och förändringar i luftfuktighet gör att både 

banor och olja förändrar sina egenskaper. Vid nybyggnation och större 

fastighetsrenoveringar är detta något man bör ta i en stark beaktning. Banor som utsätts 

för väldigt stora differenser, exempelvis 70-90 % luftfuktighet på sommaren och 15-35% 

på vintern, kommer säkerligen under kortare och längre tid att ta skada. Skador som kan 

uttrycka sig i att banorna blir konvexa eller konkava, bansektioner som lossnar, tätningar 

mellan bansektionerna som släpper. Detta som i sin tur skan skapa ännu mera problem, 

då vatten och tvättmedel kan åka in under banorna. 

 

Detta är inget som kan ställs som krav, men som nya som gamla hallägare och 

entreprenörer bör känna till. En ventilationsanläggning som håller den relativa 

luftfuktigheten på ca 50%, +-10%, fungerar bra för både människor och material. Dock 

kostar det en del pengar, men om man inte har en, blir det säkerligen ändå kostsamma 

efterspel.  

Påverkbara faktorer. 

Olja och tvättmedel skall förvaras i utrymmen som alltid håller samma temperatur. 

Oljemaskin skall kunna lägga av SvBF godkända profiler. För att fungera tillfredställande 

skall dessa servas och rengöras enligt maskintillverkarens anvisningar.     

Käglor skall vara hela och rena. 

Sammanfattning:  

 

För att få spela sportbowling krävs följande av anläggningen. 

• Godkända banor och maskiner 

• Godkänd oljemaskin 



 

 

 

• Separata omklädningsrum för herrar och damer med duschmöjlighet 

• Belysning enligt minimikraven 

 

Önskvärda egenskaper. 

• Rejäla avlastningsytor bakom ansatslinjen för väskor etc. 

• Bord för läsk och sportdryck 

• Jämn ventilation 

• Scoring online  

 

 


