
	 	 Styrelsens förslag nr 4 
	

 

Styrelsens förslag med anledning av motionen till förbundsmötet 2011 avseende 
slopa kval för lag 3 och 4. 

 

Under årsmötet 2011 antogs en motion att undanta lag 3 och 4 från kvalspel. Denna 
motion fick ett tilläggsyrkande om omedelbart införande då genomförande tid inte fanns 
angiven i motionen. 

Seriekommittén har utrett motionen och denna utredning har också tillsänts alla SDF. I 
utredningen konstaterar Seriekommittén att 3-4 motionen är oförenlig med vinnarcupen 
som också hade antagits av årsmötet.   

Med anledning av resultatet av Seriekommitténs utredning beslutade styrelsen att skjuta 
på införandet av motionen ett år och beslutade att behandla frågan på årsmötet 2012. 

Styrelsens föreslår att: 

 med bakgrund av Seriekommitténs utredning, beslutet att genomföra 3-4 
motionen upphävs. Modellen med vinnarcupen utvecklas vidare då denna modell 
tagits emot positivt av bowlarna då och densamma ger både 1:an i serien samt 
4:orna fördelar vilket är det som främst efterfrågats. 
 
Det är på årsmötet svårt att anta detaljerade och outredda seriemotioner. 
Serieförslag är komplicerade och måste beredas ordentligt innan beslut om 
genomförande kan tas. 
 

Motivering: 

3-4 motionen är oförenlig med nuvarande seriesystem. Att införa den medför att 
vinnarcupen måste slopas och att premiering av serievinnare måste tas bort.  

Det innebär också en ganska stor minskning av matcher under mars/april. Något 
generellt krav på matchminskning har inte framkommit från våra bowlare och vi spelar 
redan idag i genomsnitt 2-3 matcher mindre än vad vi gjorde innan BOSS infördes.  

Motionen får två ytterligare konsekvenser som är viktiga att ta hänsyn till: 

1. Säsongen kommer sluta tidigt för 1/3 av alla lag. Detta kan medföra en risk för 
medlemstapp.  
 

2. Relationen med SBHF och hallarna riskerar skadas vilket SBHF även har påpekat. 
Vi ställer allt större sportsliga krav på hallarna med omoljning, banprofiler och 
annat. Att då pålägga hallarna ett kraftigt minskat antal matcher under mars/april 
med minskande intäkter som följd gynnar inte vår relation med dem och därför 
inte heller sporten på sikt. 

 


