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SVENSKA BOWLINGFÖRBUNDET 
Seriebestämmelser 
 
 

Innehåll 
Seriesystemet 
§ D 101 Omfattning, indelning, seriefinal 
§ D 102 Spelordning – Nationella seriesystemet för Herrar 
§ D 103 Spelordning – Kval för Herrar 
§ D 104 Spelordning – Nationella seriesystemet för Damer 
§ D 105 Spelordning – Kval för Damer 
§ D 106 Seriespelsregler 
§ D 107 Laganmälan 
§ D 108 Farmarlag 
§ D 109 Serietabell 
§ D 110 Underskott av lag (vakans) 
§ D 111 Överskott av lag 
§ D 112 Uteslutning 
§ D 113 Force majeure 
 

Seriematcher 
§ D 201 Oljeregler 
§ D 202 Lagledaren och dennes skyldigheter 
§ D 203 Tävlingsledare vid seriematch 
§ D 204 Tävlingsområde 
§ D 205 Poängberäkning och spelordning 
§ D 206 Lagstorlek 
§ D 207 Nominering av lag 
§ D 208 Avbytare/byte 
§ D 209 Decimerat lag 
§ D 210 Flyttning av match 
§ D 211 Walk Over 
§ D 212 Kvalmatcher 
§ D 213 Serieomgång 
§ D 214 Matchtid 
§ D 215 Protokollföring 
§ D 216 Avbruten match/scoringproblem 
§ D 217 Resultatrapportering Nationella serien 
§ D 218 Protest 
 

Lagmedlems spelbarhet 
§ D 301 Allmänt 
§ D 302 Damer i herrarnas Nationella seriesystem 
§ D 303 Utländska spelare 
§ D 304 Samarbetsavtal mellan föreningar 
§ D 305 Individuella spelaravtal 
§ D 306 Farmarlag 
§ D 307 Icke spelklar spelare 
  
Bilaga 1  Seedning och lottmallar för kval 
Bilaga 2 Flyttningsschema seriematcher 
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Senaste ändringarna 
Ändring Datum Ärende 
§ D 107, p 6.2 2023-02-09 Om sen avanmälan av A-lag, så även F-lag 
§ D 107, p 6.3 2023-02-09 Ny punkt 
§ D 107, p 6 2022-09-15 Ny formulering ang vilka lag som kan avanmälas ”för sent” 
Förord 2022-07-01 Lagt till förtydligande text, om RF 
§ D 101, p 1.1 2022-07-01 Lagt till damernas Division 2 
§ D 102, p 2.4 2022-07-01 Innefattar nu även överskott 
§ D 102, p 4 2022-07-01 Ändrat pga serieomläggning 
§ D 102, p 6 2022-07-01 Ändrat pga serieomläggning 
§ D 102, p 7 2022-07-01 Ändrat pga serieomläggning 
§ D 103, p 4-5 2022-07-01 Ändrat pga serieomläggning 
§ D 104, p 3 2022-07-01 Liten justering pga herrseriens serieomläggning  
§ D 104, p 4 2022-07-01 Ny punkt, Division 2 för damer 
§ D 106, p 1 2022-07-01 Lagt till 4-manna (Division 2 dam) 
§ D 106, p 3.1.3 2022-07-01 Ny punkt 
§ D 106, p 4.1 2022-07-01 Ändrat pga serieomläggning 
§ D 106, p 5.1 2022-07-01 Ändrat pga serieomläggning 
§ D 106, p 9 2022-07-01 Liten justering pga herrseriens serieomläggning 
§ D 106, p 10 2022-07-01 Ny punkt, Division 2 damer 
§ D 107, p 6 2022-07-01 Avanmälan för A-lag, nu också avanmälan för F-lag  
§ D 107, p 7 2022-07-01 Nu tre veckor före ist för vid laganmälan 
§ D 107, p 8 2022-07-01 Damlag väljer 8- eller 4-manna 
§ D 107, p 10 2022-07-01 Lagt till SUL 
§ D 110, p 2 2022-07-01 Speciallösning för herrarnas allsvenska utgår 
§ D 201, p 3.1.1 2022-07-01 Nu samma profiler för Elitserie och herrallsvenskan, och ratio 5 istället för 3 

Damallsvenskan inte längre samma profiler som Elitserien 
§ D 201, p 3.1.2 2022-07-01 Möjligheten att välja ”egen profil” är borttagen 
§ D 201, p 3.1.3 2022-07-01 F-lag får numer endast spela på profil baserat på egen serienivå 
§ D 201, p 4 2022-07-01 TK bestämmer kvalprofil istället för kvalhallarna 
§ D 201, p 5 2022-07-01 Punkt om publicering av ”egen profil” borttagen 
§ D 205, p 1.5 2022-07-01 Ny hänvisning till § 216 i kommentaren 
§ D 208, p 1 2022-07-01 Förtydligande att utbytt spelare övertar reservrollen 
§ D 211, p 1.1.2 2022-07-01 Lagt till ”uteblivna matchavgifter” 
§ D 211, p 3 2022-07-01 Lagt till text om att matchen räknas som spelad i kommentaren 
§ D 213, p 2-3 2022-07-01 Utökat med fyra dagar 
§ D 214, p 1 2022-07-01 Kval till Elitserien i serieform borttagen 
§ D 214, p 2 2022-07-01 Match 3 nu fyra serier, och ny match 4 över en serie 
§ D 218 2022-07-01 Hänvisning till Swish tillagt 
§ D 301, p 4 2022-07-01 Förtydligande 
§ D 304, p 3 2022-07-01 Förtydligande 
§ D 305, p 1.3  2022-07-01 Ny punkt. 
§ D 106, p 2 2021-12-15 Sammandrag borttaget. Endast hemma/bortamöten nu 
§ D 201 2021-09-07 Ändrat förekomster av banprofil till oljeprofil 
§ D 201, p 3.1 2021-09-07 Ändrat valbara till godkända 
§ D 201, p 3.1.4 2021-09-07 Om F1 väljer t ex elitprofil får nu övriga lag i seriegruppen också använda den 
§ D 201, p 3.1.1 2021-07-01 3 byts istället för 1-2 
§ D 201, p 3.1.2 2021-07-01 1-3 byts istället för 1-2. Ratio ska vara 2-5. 
§ D 201, p 3.1.3 2021-07-01 Ratio ska vara 3-7 och längd 38-42 fot. 3 SvBF-profiler finns också. 
§ D 201, p 3.1.4 2021-07-01 Ny punkt. F1-lag får använda samma profil som A-lag. 
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All verksamhet inom SvBF är underställd RF:s stadgar. Svenska Bowlingförbundets Seriekommitté (SK) är 
administrerande organ för reglerna i detta kapitel. Uppstår fall som inte kunnat förutses – eller om fråga uppstår 
om tolkning av regel – dömer SvBF:s Juridiska utskott i enlighet med det som anses vara regelns intention. 
Reglerna i detta kapitel gäller för Nationella serien, men kan också appliceras på alla typer av distrikts- eller lokala 
serier. Administratör av sådan serie avgör själv i vilken omfattning man väljer att nyttja, eller göra avsteg från, 
detta kapitel. 
 
 

Seriesystemet 
 

§ D 101 Omfattning, indelning, seriefinal 
1. Seriesystemet omfattar Nationella serien och Distriktsserierna. 
 

1.1 Nationella serien 
- För herrar avses Elitserien, Allsvenskan, Division 1, Division 2 och Division 3. 
- För damer avses Elitserien, Allsvenskan, Division 1 och Division 2. 

 
1.2 Arenakrav i Nationella serien 

För spel i herrarnas eller damernas Elitserie krävs en hemmahall med minst åtta banor samt scoring 
online eller web-sändning där scoring framgår. 

 
1. 3 Distriktsserierna 

Reservlagsserier, lokalserier etc. sanktioneras och registreras av SDF. 
 
2. Indelning av Nationella seriesystemet framgår av årlig inbjudan publicerad på SvBF:s hemsida 

www.swebowl.se. Publicering sker senast 15/4. 
 
3. Segrande lag i samtliga grupper inom Nationella seriesystemet erhåller, efter vårens spel SvBF:s medalj i 

guld. 
 
 

§ D 102 Spelordning – Nationella seriesystemet för Herrar 
Spelordning för Elitserien, Allsvenskan samt Division 1, Division 2 och Division 3 upprättas av SK. 
 
Följande gäller för Nationella seriesystemet: 
 
1. Elitserien 

En rikstäckande grupp om tolv lag. 
Lag med placering 1-4 är kvalificerat för Slutspel om SM-medaljer. (se Kap E). 
Lag med placering 1-9 är kvalificerat för nästa säsongs Elitserie. 
Lag med placering 10-11 är kvalificerat för Kval till Elitserien. 
Lag med placering 12 nedflyttas till nästa säsongs Allsvenska. 

 
2. Allsvenskan, Syd och Mellan 

2.1 Spelas i två grupper med sexton lag i vardera, Syd- och Mellanallsvenskan. 
Lag med placering 1-4 är kvalificerat för Kval till Elitserien. 
Lag med placering 5-12 är kvalificerat för nästa säsongs Allsvenska. Se även punkter 2.2 och 2.3 
nedan. 
Lag med placering 13-14 är kvalificerat för Kval till Allsvenskan. 
Lag med placering 15-16 nedflyttas till nästa säsongs Division 1. 

 
2.2 Om lag med placering 1-4 innehåller ett eller två farmarlag – är istället lag med placering 5 respektive 

6 i samma grupp kvalificerat för Kval till Elitserien. 
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2.3 Om det samlade antalet farmarlag med placering 1-6 i gruppen blir för stort och inget lag med 
placering 5-6 kan tilldelas den vakanta kvalplatsen enligt punkt 2.2 ovan uppstår en vakans i 
kvalspelet. 

 
2.4 Om en sen vakans uppstår, som av praktiska skäl inte kan fyllas, eller om det har uppstått ett 

överskott, ersätter denna punkt det som anges i ovanstående punkter 2.1-2.3. 
2.4.1 Den seriegrupp som innehåller 15 eller 17 lag delas in i två grupper om 7-9 lag. 

Lag med placering 1-2 i gruppen är kvalificerat för Kval till Elitserien. 
Lag med placering 3-6 i gruppen är kvalificerat för nästa säsongs Allsvenska. Se även punkter 
2.4.2 och 2.4.3 nedan. 
Lag med placering 7 i gruppen är kvalificerat för Kval till Allsvenskan. 
Lag med placering 8-9 nedflyttas till nästa säsongs Division 1. 

2.4.2 Om lag med placering 1-2 innehåller ett eller två farmarlag – är istället lag med placering 3 
respektive 4 i samma grupp kvalificerat för Kval till Elitserien. 

2.4.3 Om lag med placering 1-4 innehåller tre eller fyra farmarlag är lag med placering 3 respektive 4 
i den andra 7-9-lagsgruppen  kvalificerat för Kval till Elitserien. 

2.4.4 Om det samlade antalet farmarlag med placering 1-4 i i de två 7-9-lagsgrupperna blir för stort 
och inget lag med placering 3-4 kan tilldelas den vakanta kvalplatsen enligt punkt 2.4.3 ovan 
uppstår en vakans i kvalspelet. 

 
3. Allsvenskan, Norrland 

Spelas i en grupp om åtta lag. 
Lag med placering 1-3 är kvalificerat för Kval till Elitserien. 
Lag med placering 4-5 är kvalificerat för nästa säsongs Allsvenska. 
Lag med placering 6-8 är kvalificerat för Kval till Allsvenskan. 

 
4. Division 1 Göta- och Svealand 

Division 1 spelas i fyra grupper med tolv lag i vardera. 
Lag med placering 1 är kvalificerat för nästa säsongs Allsvenska. 
Lag med placering 2-4 är kvalificerat för Kval till Allsvenskan. 
Lag med placering 5-8 är kvalificerat för nästa säsongs Division 1. 
Lag med placering 9-10 är kvalificerat för Kval till Division 1. 
Lag med övrig placering nedflyttas till nästa säsongs Division 2. 
 

5. Division 1 Norrland 
Spelas i två grupper. Antalet lag i respektive grupp avgörs av antal anmälda lag samt geografisk hemvist. 
Lag med placering 1-3 är kvalificerat för Kval till Allsvenskan 
Lag med övrig placering är kvalificerat för nästa säsongs Division 1. 
 
Kommentar: Om lag med placering 1 är ett F-lag som inte kan avancera till Allsvenskan pga att 

representationslaget spelar i Allsvenskan fylls inte platsen utan en vakans uppstår i 
kvalet. 

 
6. Division 2 Göta- och Svealand 

Division 2 spelas i åtta grupper med tolv lag i vardera. 
Lag med placering 1 är kvalificerat för nästa säsongs Division 1. 
Lag med placering 2-4 är kvalificerat för Kval till Division 1. 
Lag med placering 5-8 är kvalificerat för nästa säsongs Division 2. 
Lag med placering 9-10 är kvalificerat för Kval till Division 2. 
Lag med övrig placering nedflyttas till nästa säsongs Division 3. 
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7. Division 3 Göta- och Svealand 
Division 3 spelas om geografiskt möjligt i grupper med tolv lag i vardera. 
Lag med placering 1-3 är kvalificerat för Kval till Division 2. 
Lag med övrig placering är kvalificerat för nästa säsongs Division 3. 
 
Kommentar: Beroende på antalet anmälda lag inför varje spelår kan vissa grupper innehålla färre 

eller fler än tolv lag. Antalet grupper kan också variera. 
 
 

§ D 103 Spelordning – Kval för Herrar 
Kval räknas som en fortsättning av grundserien. Spelordning för följande kval baseras på speciellt 
seedningssystem och lottningsmall som återfinns i Bilaga 1.  
 
1. Kval till Elitserien 

Åtta lag ur Syd- och Mellanallsvenskan tillsammans med tre lag från Nordallsvenskan, samt två lag från 
Elitserien, spelar i tre cuper om en Elitserieplats per cup. 

 
2. Kval till Allsvenskan, Norrland 

Sex lag från Division 1 tillsammans med tre lag från Allsvenskan spelar i tre cuper om en allsvensk plats per 
cup. 

 
3. Kval till Allsvenskan, Svea-/Götaland 

Tolv lag från Division 1 tillsammans med två lag från ovanliggande Allsvenska 16-lagsgrupp spelar i fyra 
cuper om en allsvensk plats per cup. 
 

4. Kval till Division 1, Svea-/Götaland 
Sex lag från Division 2 tillsammans med två lag från ovanliggande Division 1 spelar i två cuper om en 
Division 1-plats per cup. 
 

5. Kval till Division 2, Svea-/Götaland 
Sex till tolv lag från Division 3 tillsammans med två lag från ovanliggande Division 2 spelar i fyra cuper om 
en Division 2-plats per cup. 
 
Kommentar: Lottmallen kan variera, då det finns 2-4 Division 3-grupper under varje Division 2-grupp. 

 
 

§ D 104 Spelordning – Nationella seriesystemet för Damer 
Spelordning för Elitserien, Allsvenskan, Division 1 och Division 2 upprättas av SK 
 
Följande gäller för Nationella seriesystemet: 
1. Elitserien 

Elitserien spelas i en rikstäckande grupp om åtta lag. 
Lag med placering 1-4 är kvalificerat för slutspel om SM-medaljer. (se Kap E, § 10). 
Lag med placering 1-5 är kvalificerat för kommande säsongs Elitserie. 
Lag med placering 6-7 är kvalificerat för Kval till Elitserien. 
Lag med placering 8 nedflyttas till nästa säsongs Allsvenska. 

 
2. Allsvenskan 

Allsvenskan spelas i två grupper om åtta lag. En grupp vardera i Södra- respektive Norra Göta-/Svealand. 
Lag med placering 1-3 är kvalificerat för Kval till Elitserien. 
Lag med placering 4-5 är kvalificerat för nästa säsongs Allsvenska. 
Lag med placering 6-8 är kvalificerat för Kval till Allsvenskan. 
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3. Division 1 
Division 1 spelas enligt överenskommelse som inför varje spelår görs mellan SK och berörda serieansvariga. 
Om det i regionen/distriktet finns färre än fem damlag placeras dessa in i en eller flera herrgrupper i 
Division 3. 
Lag med placering 1-3 (i vissa fall 1-2 eller 1 beroende på antal damlag i serien) är kvalificerat för Kval till 
Allsvenskan. 
Lag med övrig placering är kvalificerat för nästkommande säsongs Division 1. 
 
Kommentar: Damlag som är anmälda till Nationella damserien är inte kvalificerade till Kval till 

Division 2 herrar. 
 
4. Division 2 

Division 2 spelas enligt överenskommelse som inför varje spelår görs mellan SK och berörda serieansvariga. 
Om det i regionen/distriktet finns färre än fem damlag kan dessa komma spela i en grupp med enbart 
hemmamatcher, s.k. scoringonline-matcher.  
Spel i division 2 kvalificerar inte till spel i nästkommande säsongs Division 1. 
 

 

§ D 105  Spelordning – Kval för Damer 
Kval räknas som en fortsättning av grundserien. Spelordning för följande kval baseras på speciellt 
seedningssystem och lottningsmall som återfinns i Bilaga 1. 
 
1. Kval till Elitserien, Svea-/Götaland 

Sex lag ur Allsvenskan tillsammans med två lag från Elitserien spelar i tre cuper om en Elitserieplats per cup. 
 

2. Kval till Allsvenskan, Svea-/Götaland 
Sex lag från Division 1 tillsammans med tre lag från ovanliggande Allsvenska grupp spelar i tre cuper om en 
allsvensk plats per cup. 
 
Kommentar: Lottmallen kan variera, beroende på hur många Division 1-grupper det finns under varje 

Allsvensk grupp. 
 
 

§ D 106 Seriespelsregler 
1. Allmänt  

1.1 Nationella seriesystemet, 8-mannalag 
Matcher omfattar fyra serier per spelare. Det spelas med amerikanskt spelsätt om banpoäng.  

1.2 Nationella seriesystemet, 4-mannalag 
Matcher omfattar fyra serier per spelare. Det spelas med europeiskt spelsätt om banpoäng. 

1.3 Övriga serier 
Spelsätt för distriktsserierna bestäms av respektive SDF. 

 
2. Herrarnas Elitserie 

Lagen möts inbördes i dubbelmöten hemma/borta. 
 
3. Herrarnas Allsvenska 

3.1 Svea- och Götaland 
3.1.1 Lagen delas in i seriegrupper om sexton lag. Dessa grupper delas i sin tur upp i två 

underavdelningar om åtta lag, underavdelning A och B. Inom varje underavdelning, t ex 
underavdelning A möts lagen i dubbelmöten hemma/borta. 

3.1.2 Utöver matcherna inom t ex underavdelning A möter lagen i underavdelning A dessutom lagen 
i underavdelning B i enkelmöten. Hemmamatcher mot två lag, match på derbykollegans 
hemmaplan mot två lag och bortamatcher mot fyra lag. 
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3.1.3 Vid över- eller underskott delas lagen istället in i två stycken 7-9-lagsgrupper. Lagen möts i 
dubbelmöten hemma/borta. Utöver dessa dubbelmöten möts lagen en tredje gång. 

 
3.2 Norrland 

Lagen spelar i en grupp om åtta lag. Lagen möts i dubbelmöten hemma/borta. Utöver dessa 
dubbelmöten möts lagen en tredje gång i sammandragsform. 

 
4. Herrarnas Division 1 

4.1 Svea- och Götaland 
Lagen delas in i grupper om tolv lag. Lagen möts i dubbelmöten hemma/borta. 

 
4.2 Norrland 

Lagen delas in i två grupper. Lagen möts i dubbelmöten hemma/borta. 
 
5. Herrarnas Division 2 

5.1 Svea- och Götaland 
Lagen delas in i grupper om tolv lag. Lagen möts i dubbelmöten hemma/borta. 
 

6. Herrarnas Division 3 
Lagen indelas och spelar på samma sätt som i pkt 5.1 ovan men antalet grupper och lag kan fördelas 
annorlunda beroende på antalet anmälda lag. 

 
7. Damernas Elitserie 

Lagen möts inbördes två gånger i dubbelmöten hemma/borta. Utöver dessa dubbelmöten möts lagen en 
tredje gång i sammandragsform. 
 

8. Damernas Allsvenska 
Lagen indelas i grupper om åtta lag och möts tre gånger hemma/borta. 
 

9. Damernas Division 1 
Division 1 spelas enligt överenskommelse som inför varje spelår görs mellan SK och berörda serieansvariga. 
Möjliga upplägg kan vara: 
 
- rak serie där lagen möts i dubbelmöten hemma/borta  
- Om det i regionen finns färre än fem damlag kan dessa placeras in i en eller flera grupper i 

herrseriens Division 3. 
 
10. Damernas Division 2 

Division 2 spelas enligt överenskommelse som inför varje spelår görs mellan SK och berörda serieansvariga. 
Möjliga upplägg kan vara: 
 
- rak serie där lagen möts i dubbelmöten hemma/borta 
- rak serie där lagen möts i sammandragsform 
- rak serie med endast scoringonline-matcher 
- en kombination av två eller fler av ovanstående alternativ 

 
 

§ D 107 Laganmälan 
1. Anmälan 

1.1 Anmälan om deltagande i Nationella seriesystemet ska ske på särskild blankett som ska vara SvBF:s 
kansli tillhanda senast fem (5) vardagar efter gällande övergångsdatum. Denna tillsvidareanmälan är 
giltig så länge laget deltar i Nationella seriesystemet. 
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1.2 Lag ska om inte annat 
föreskrivs eller medges, spela sina hemmamatcher i en av SvBF godkänd hall. För spel i Elitserie, se särskilda 
krav i § D 101. 
 
1.3 I och med anmälan om deltagande i Nationella seriesystemet förbinder sig förening att följa 

stipulerad spelordning och att följa de regler som gäller för kval/slutspel samt upp- och nedflyttning. 
 
Lag som nekar till att ta plats i en viss serienivå – som erhållits via kval eller direktuppflyttning 
degraderas till TVÅ divisioner lägre än den serienivå laget nekar till. 

 
2. Deltagaravgift 

Avgift för Nationella seriesystemet faktureras av SvBF och avgiften ska erläggas senast det datum som 
framgår av fakturan. 

 
Vid för sent inbetald faktura påförs försenings- och påminnelseavgifter. 

 
3. Banhyra 

3.1 Banhyra vid vanlig grundseriematch betalas av hemmalaget.  
3.2 Banhyra vid sammandrag på neutral plan fördelas lika mellan de båda lagen. 
3.3 Banhyra vid sammandrag på ett lags hemmaplan i Syd- och Mellanallsvenskan betalas av 

hemmalaget. 
3.4 Banhyra vid kvalmatch fördelas lika mellan de båda lagen. 

 
4. Reklamregler 

Lag som deltar i Elitserien är skyldig att följa de reklamregler som SvBF fastställt, t ex med anledning av 
avtal med sponsor eller annan samarbetspartner. Se Kap C, § C13. 

 
5. Resebidrag 

Utbetalning av eventuella resebidrag sker direkt till vederbörande förening efter avslutat spelår genom 
administrerande organ. Utbetalning av resebidrag sker endast till förening med plus- eller bankgiro. 
 

6. Avanmälan 
6.1 Då föreningen väljer att inte längre delta i Nationella serien är det föreningens ansvar att för 

respektive lag göra en avanmälan på särskild blankett som ska vara SvBF:s kansli tillhanda senast fem 
(5) vardagar efter gällande övergångsdatum. 

 
6.2 Vid för sent inkommen avanmälan av A-lag från Nationella serien så gäller avanmälan automatiskt 

även föreningens eventuella F-lag. 
 
6.3 Vid för sent inkommen avanmälan av F-lag från Nationella serien så gäller avanmälan endast detta 

lag. 
 

Vid för sent inkommen avanmälan från Nationella seriesystemet uttas en straffavgift på 5 000 kr per lag. 
Vid avanmälan från Nationella seriesystemet efter påbörjat spel uttas en straffavgift på 10 000 kr per lag. 

 
7. Byte av hemmahall 

Anmälan om hallbyte ska göras i samråd med SK, och minst tre veckor före planerat byte. 
 
8. Inträde/återinträde 

När lag beviljats inträde i- eller återinträde i, Nationella seriesystemet ska detta placeras i seriesystemets 
lägsta division. För spel i damserien får lag välja lägsta 8-manna- eller 4-mannanivå. 
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9. Distriktsserier 
Anmälan om deltagande i Distriktsserie sker till respektive SDF. SDF och/eller SK administrerar serien efter 
överenskommelse. 

 
10. BHL-ligan (Bowla Hela Livet) och SUL-ligan (Svenska Ungdomsligan) 
 Anmälan om deltagande sker till SK som administrerar serierna. 
 
 

§ D 108 Farmarlag 
1. Anmälan 

Förening äger rätt att anmäla max två (2) farmarlag till seriesystemet. Farmarlags beteckning blir 
föreningsnamnet med tillägg av bokstaven F respektive F1 och F2. 
 
Kommentar: Förening som anmäler farmarlag rekommenderas att ha minst 25 respektive 35 

licenserade medlemmar. 
 
2. Avancemang 

2.1 Farmarlaget äger rätt att avancera i seriesystemet, dock högst till den division som ligger närmast 
under den division representationslaget befinner sig i. 

 
2.2 Farmarlag 2 äger rätt att avancera i seriesystemet, dock högst till den division som ligger närmast 

under den division Farmarlaget befinner sig i. 
 
2.3 På lägsta nivå i Nationella seriesystemet kan representations- och Farmarlag, alternativt Farmarlag 

och Farmarlag 2 tillåtas samtidigt. 
 

3. I följande fall står farmarlag över kval 
–  Farmarlaget kan inte flyttas upp från Allsvenskan pga att representationslaget spelar i Elitserien 
–  Farmarlag 2 kan inte flyttas upp från Division 1 pga att Farmarlaget spelar i Allsvenskan (och 

representationslaget i Elitserien) 
–  Farmarlaget och representationslaget hamnar i kval till samma serienivå 
–  Farmarlag 2 och Farmarlaget hamnar i kval till samma serienivå 
–  Representationslaget blir utslaget ur kval och hamnar därmed på samma serienivå som farmarlaget 

spelar kval till 
–  Farmarlaget blir utslaget ur kval och hamnar därmed på samma serienivå som Farmarlag 2 spelar kval 

till 
 
4. I följande fall tvångsnedflyttas Farmarlaget eller Farmarlag 2 

–  Om Farmarlaget och representationslaget efter färdigspelad säsong hamnar på samma serienivå, 
med undantag av punkt 2.3 ovan 

–  Om Farmarlag 2 och Farmarlaget efter färdigspelad säsong hamnar på samma serienivå, med 
undantag av punkt d) ovan 

 
 

§ D 109 Serietabell 
Lagen rangordnas efter: 

a) Antalet erhållna matchpoäng. 
b) Uppnår två eller flera lag samma matchpoäng avgör differensen i ban-/kägelpoäng ordningsföljden 

mellan lagen. 
c) Differens från lagens inbördes möten. 
d) Banpoäng i senaste inbördes möte. 
e) Kägelpoäng i senaste inbördes möte 
f) Lottning 
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Kommentar:  Med differens avses skillnaden mellan lagens uppnådda ban-/kägelpoäng i varje 

seriematch. 
 
För förening (lag) som utgått eller uteslutits ur serie borträknas helt de matcher, i pågående serie, som sådan 
förening medverkat i. 
 
 

§ D 110 Underskott av lag (vakans) 
För Nationella serien gäller följande vid uppflyttning av extra lag i de fall vakanser uppstår på en serienivå eller i 
kval. 
 
1. Vakans innan kval 

Då vakans uppstår fylls platsen genom att lag flyttas upp i seedningstabellen enligt vad som beskrivs i 
Bilaga 1. 

 
2. Vakans under pågående kval 

Vakant plats fylls inte. Motståndare enligt lottmall avancerar till nästa kvalomgång, eller flyttas upp till 
ovanliggande serie om vakans uppstår i kvalfinal. 

 
3. Vakans efter kval 

3.1 Vakant plats i högre serie tillfaller något av de kvalförlorande lagen inom samma region där vakans 
uppstått. 
 
Kommentar:  a) Svea-/Götaland räknas i detta fall som gemensam region och Norrland som  

en egen region. 
b) Vid vakans som upptäcks i senare skede av serieläggning kan SK besluta att 

även ta viss geografisk hänsyn vid tillsättande av vakans. I vissa fall kan SK 
besluta att inte fylla vakansplatsen. 

 
3.2 Lagen delas in i vakansgrupper enligt nedan: 

Vakansgrupp 1 Bästa lag från överliggande serie 
Vakansgrupp 2 Bästa lag från underliggande serie 
Vakansgrupp 3 Näst bästa lag från överliggande serie 
Vakansgrupp 4 Bästa lag från underliggande serie 
 

3.3 Lagen rangordnas enligt: 
a) finalförlorande lag 
b) högst vakansgrupp 
c) bäst kvot av matchpoäng i grundserien dividerat med antal matcher 
d) bäst kvot av differensen i grundserien dividerat med antal matcher 
e) bästa kvot av vunna banpoäng dividerat med antalet matcher 
f) lottning 
 

3.4 Lag på vakanslistan 
3.4.1 Vakans som uppstår före sista dag för på/avanmälan till Nationella serien 

Lag blir tilldelade vakans. Lag kan inte tacka nej till vakansplatsen. 
3.4.2 Vakans som uppstår efter sista dag för på/avanmälan till Nationella serien 

Lag blir tillfrågade om de vill ha vakansplatsen. 
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§ D 111 Överskott av lag 
Överskott hanteras genom att låta en lämplig seriegrupp innehålla ett extra lag. 
 
 

§ D 112 Uteslutning 
I svårare regelbrott kan felande lag helt uteslutas ur seriesystemet (se RF:s stadgar Kap 14). Uteslutet lag ska vid 
återinträde placeras i seriesystemets lägsta serie. 
 
 

§ D 113 Force majeure 
1. Om större hinder som står utom SvBF:s makt och som inte hade kunnat förutses uppstår, kan beslut tas 

som inte tar hänsyn till hela eller delar av reglerna i detta kapitel. Exempel på sådana hinder skulle kunna 
vara myndighetsbeslut, smittspridning, naturkatastrofer, olyckshändelser och dylikt med nationell, regional 
eller lokal påverkan. 

 
2. Innan seriestart 

2.1 Om en serie inte kan påbörjas enligt planerat spelschema kan beslut tas om senareläggning av 
seriestarten. Konsekvenser av detta skulle kunna vara att säsongen behöver komprimeras eller 
avslutas senare än beräknat på höst- och/eller vårsäsongen. 

2.2 Om en serie inte kan påbörjas enligt planerat spelschema och inte bedöms kunna avslutas i rimlig tid 
för att nästkommande säsong ska kunna spelas enligt normalt spelschema kan beslut tas om annan 
spelordning än den i detta kapitel stipulerade. Exempel skulle kunna vara enkelmöte istället för 
dubbelmöte hemma/borta eller ändrade serieindelningar med färre eller fler lag i. 

 
3. Under pågående säsong 

Återstående matcher i serie kan flyttas, senareläggas eller ställas in. Sådant beslut tas av SK eller 
Förbundsstyrelsen beroende på omfattning.  
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Seriematcher 
 

§ D 201 Oljeregler 
Samtliga matcher i Nationella seriesystemet omfattas av nedanstående regler för behandling av banor. 
 
1. Allmänt 

1.1 Samtliga matcher ska spelas på profil som i längdavseende håller sig inom intervallet 36-44 fot. 
 
1.2 Samtliga matcher i herrarnas och damernas Elitserie ska spelas på nyoljade banor. 
 
1.3 Matcher i övriga serier ska spelas på första, andra eller i undantagsfall tredje start efter omoljning. 
 
1.4 Hemmalag kan inför varje hemmamatch välja oljeprofil enligt p 3.1 nedan, oberoende av vilken profil 

som tidigare använts under säsongen. 
 
2. Grundseriematcher – Sammandragsform 

2.1 Elitserien och herrarnas Allsvenska 
Seriekommittén tillsammans med Tekniska kommittén utser bestämda profiler för varje enskilt 
tillfälle. Vald profil publiceras på www.swebowl.se. 

 
2.2 Övriga serier 

Respektive arrangörshall utser själva profil för match, inom ramen för denna paragraf. Hallen ska 
senast kl 19:00 femte vardagen innan match, i BITS redovisa vilken profil som match ska spelas på. 

 
3.  Grundseriematcher – Hemma/bortaplan 

3.1 Match ska spelas på i BITS för divisionen godkända namngivna oljeprofiler. 
3.1.1 För Elitserien och herrarnas Allsvenska finns sex av SvBF namngivna profiler valbara. Ration ska 

inte överstiga 5.0. Tre av de valbara profilerna byts inför varje säsong. 
3.1.2 För övriga serienivåer finns ett antal av SvBF namngivna breddprofiler valbara. Utöver dessa 

finns ett antal av bowlingindustrin namngivna profiler valbara. Profilerna för övriga serienivåer 
ska ha en ratio inom intervallet 3,0-7,0 och i längdavseende hålla sig inom intervallet 38-42 fot. 
En eller två av SvBF:s namngivna profiler för övriga serienivåer byts inför varje säsong. 

3.1.3 Farmarlag får endast välja oljeprofil baserat på egen serienivå. 
 
Kommentar: Breddprofilerna är utformade så att de håller för mer än en match. 

 
3.2 Regelbrott  

Konsekvens om hemmalag inte spelar på någon av de valbara oljeprofilerna, eller om de spelar på 
annan oljeprofil än den man redovisat i förväg är som följer. 

 
3.2.1 Elitserien 

Första förseelsen – Varning, andra förseelsen – Straffavgift 1200 kr. Ytterligande förseelser – 
Straffavgift och/eller poängavdrag. 

 
3.2.2 Allsvenskan och Div 1 herrar 

Första förseelsen – Varning, andra förseelsen – Straffavgift 600 kr. Ytterligande förseelser – 
Straffavgift och/eller poängavdrag. 

 
3.2.3 Övriga serier 

Varning. Vid ytterligare förseelser kan laget dömas till straffavgift och/eller poängavdrag. 
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4. Kvalmatcher 
Seriekommittén presenterar de av Tekniska kommittén bestämda kvalprofilerna för varje enskilt tillfälle. 
Vald kvalprofil publiceras på www.swebowl.se. 

 
5. Publicering av oljeprofil i BITS 

5.1 Arrangör 
Med arrangör avses hemmalag, förutom match som genomförs på neutral plan i grundserie eller 
kval, där anses hall vara arrangör. 
 
5.1.1 Elitserien och Allsvenskan 

Arrangör ska senast kl 19:00 femte vardagen innan match (dvs måndag om matchen spelas 
lör/sön), i BITS redovisa vilken profil kommande match ska spelas på 

5.1.2 Övriga serier 
Arrangör ska senast kl 19:00 femte vardagen innan match (dvs måndag om matchen spelas 
lör/sön), i BITS redovisa – antingen vilken profil – men som minst profilens längd som 
kommande match ska spelas på 

 
5.2 Regelbrott  

Konsekvens om arrangör inte redovisar oljeprofil enligt punkt 5 är som följer. 
 

5. 2.1 Elitserien 
Första förseelsen (per säsong) – Varning, andra förseelsen – Straffavgift 600 kr. Ytterligande 
förseelser – Straffavgift och/eller poängavdrag. 

 
5. 2.2 Allsvenskan och Div 1 herrar 

Första förseelsen (per säsong) – Varning, andra förseelsen – Straffavgift 300 kr. Ytterligande 
förseelser – Straffavgift och/eller poängavdrag. 

 
5. 2.3 Övriga serier 

Varning. Vid ytterligare förseelser (per säsong) kan laget dömas till straffavgift och/eller 
poängavdrag. 

 
5. 2.4 Kvalmatcher 

Första förseelsen – arrangerande hall riskerar att väljas bort vid val av kommande kvalmatcher. 
 
 

§ D 202 Lagledaren och dennes skyldigheter 
1. Före match ska varje lag anmäla en lagledare. Lagledaren kan vara spelande. 
 
2. Hemmalagets lagledare åligger att: 

a) Före matchen ifylla egna spelares scorekort/startkort 
b) Före matchen överlämna hemmalagets scorekort/startkort till bortalagets lagledare  
c) I förekommande fall, till ansvarig hallpersonal överlämna samtliga spelares scorekort/startkort för 

upplägg i system för automatisk beräkning. 
d) Om tävlingsledare finns, presentera denne för närvarande spelare, ledare och publik. 
e) Kontrollera egna lagets scorekort/startkort samt skriva ut matchprotokoll. 
f) Omedelbart efter respektive matchslut rapportera matchresultat på det sätt som fastställs av SvBF. 

 
3. Bortalagets lagledare åligger att 

a) Före matchens början fylla i, samt överlämna, egna spelares scorekort/startkort till hemmalagets 
lagledare. 

b) Kontrollera och underteckna egna lagets scorekort/startkort. 
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4. När resultaten i en seriematch är kontrollerade ska matchprotokoll skrivas ut och korrektheten verifieras av 
respektive lagledare och av eventuell tävlingsledare. Slutresultatet är därmed fastställt men kan ändras om 
någon av berörda föreningar lämnar in protest. 
 
Förening som insänder protest mot fastställt slutresultat ska tillse att samtliga startkortsoriginal även sänds 
in så att administrerande organ kan verkställa utredning och fatta beslut. 
 
 

§ D 203 Tävlingsledare vid seriematch 
Tillsättande av tävlingsledare vid seriematch är frivilligt. 
 
1. Tillsättande 

a) Hemmalag, SDF eller SvBF äger rätt att tillsätta godkänd tävlingsledare vid seriematch. 
b) Förening kan av SDF, senast 14 dagar före seriematch kräva att neutral tävlingsledare ska tillsättas. 
c) Om en bowlinghall via SDF efterfrågar tävlingsledare vid seriematch kan SDF om man finner detta 

möjligt tillsätta en tävlingsledare. 
d) Eventuell kostnad ersätts av den part som begär denna tävlingsledare. 

 
2. Tävlingsledare ska alltid bära ”Tävlingsledarbricka”. 
 
3. Tävlingsledarens uppgift före matchstart är att kontrollera: 

a) att automatisk övertrampskontroll fungerar 
b) tillsätta övertrampsdomare om övertrampskontroll inte fungerar 
c) klädsel och åtgärder ifråga om avvikelser 

 
4. Tävlingsledarens uppgift under match är att kontrollera att: 

a) gällande regler för tävlingsspel enligt Kap C och Kap D efterföljs 
b) vidta åtgärder vid olämpligt uppträdande 
c) tilldelad matchtid hålls och då slow bowling konstateras utdöma straff enligt Kap C 
d) endast behöriga personer vistas inom spelområdet enligt Kap C och D 

 
5. Efter matchens slut ska scorekort/startkort och matchprotokoll granskas med avseende på att de är korrekt 

ifyllda. 
 
6.  Vid behov ska rapport insändas till administrerande organ. 
 
 

§ D 204 Tävlingsområde 
Inom tävlingsområdet får vid seriematch uppehålla sig: 
 
– spelande lagmedlemmar och nominerad avbytare 
– en lagledare/lag 
– tävlingsledaren 
– protokollskrivare 
– eventuella övertrampsdomare 
– eventuell resultattagare (endast en, utsedd av hemmalaget) 
 
Kommentar: Avbytare och lagledare har rätt att röra sig fritt inom tävlingsområde dock utan att inkräkta på 

utrymme för spelare och funktionärer. Avbytare är underställd samma tävlingsregler som 
spelande lagmedlem. 

 
 



BLÅ BOKEN KAPITEL D Sid 15(27) 
 

 

§ D 205 Poängberäkning och spelordning, 8-manna 
1. Banpoäng – samtliga matcher i Nationella seriesystemet 

1.1 Spelas med fyra stycken 2-mannakonstellationer, som möter motståndarlagets fyra 
lagkonstellationer i delmatcher över en serie. Ingen spelare i en 2-mannakonstellation får utbytas 
mot någon annan spelare än avbytaren. Se även § D 206. 

 
1.2 Spelare 1 i hemmalaget startar alltid spelet i varje serie. I seriens sista ruta ska hemmalagets spelare 

1 i lagkonstellationen slå första slaget och därefter slår bortalagets spelare 1 sitt första slag. När 
spelare 1 i de bägge fallen fullföljt sina rutor börjar hemmalagets spelare 2 med sitt första slag och 
därefter bortalagets spelare 2 tills rutan och därmed serien är färdigspelad. Om bortalagets spelare 
slår före hemmalagets spelare räknas detta som ett fullföljt slag och kan inte förklaras som ogiltigt 
slag. Efter varje serie sker byte av banpar. Flyttningsschema återfinns i Bilaga 2. 

 
1.3 Varje vunnen delmatch ger en banpoäng. Dessutom ges en banpoäng till det lag som har högsta 

sammanlagda kägelpoäng för de åtta spelarna i respektive serie. Man spelar således om max fem 
poäng/serie och max 20 poäng/match. 

 
1.4 Oavgjord delmatch mellan 2-mannakonstellationerna eller lika sammanlagd kägelpoäng för båda 

lagen i en serie ger noll banpoäng till vartdera laget. 
 
1.5 Det lag i respektive match som har flest banpoäng erhåller två matchpoäng. Vid lika banpoäng är 

matchen oavgjord och vartdera laget erhåller en matchpoäng. Vartdera laget erhåller också en 
differens som baseras på skillnaden mellan det egna lagets banpoäng och motståndarlagets 
banpoäng. 

 
Kommentar:  Skulle banhaveri inträffa återfinns beskrivning av åtgärder vid – samt flyttschema för 

– sådant fall i Bilaga 2. Se också kap D, § 216 Avbruten match/Scoringproblem. 
 
2. Kägelpoäng – kan förekomma i serier administrerade av SDF 

a) Spelas med 8-mannalag. 
b) Det lag som uppnår högsta sammanlagda kägelpoäng över fyra serier vinner matchen ifråga och 

erhåller två matchpoäng. Blir slagen kägelpoäng lika är matchen oavgjord och vartdera laget erhåller 
en matchpoäng. Vartdera laget erhåller också en differens som baseras på skillnaden mellan det egna 
lagets kägelpoäng och motståndarlagets kägelpoäng. 

 
 

§ D 206 Lagstorlek 
Ett lag består av nio spelare som får disponeras med vissa begränsningar. Ingen spelare får spela mer än fyra 
serier. Se också § D 208 Avbytare, samt Bilaga 2 Flyttningsscheman. 
 
Deltar spelare som inte uppfyller dessa krav bestraffas laget enligt § D 307. 

 
1. Vid spel i hall som använder åtta banor för seriematch spelas matchens fyra serier över fyra omgångar. 

Lagen ska inleda spel i första serien med nominerad start-åtta. 
 
2. Vid spel i hall som använder sex banor för seriematch spelas matchens fyra serier över sex omgångar. 
 

2.1 Spel om banpoäng 
Lagens nominerade start-åttor ska spela omgång 1 och 2. 
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3. Vid spel i hall som använder fyra banor för seriematch spelas matchens fyra serier över åtta omgångar 
3.1 Spel om banpoäng: 

a) Hemmalagets nominerade start-åtta ska spela omgång 1 och 3. De fyra spelare som är 
nominerade att starta sitt spel i omgång 3 får inte delta i omgång 1-2 

b) Bortalagets nominerade start-åtta ska spela omgång 1 och 5. De fyra spelare som är 
nominerade att starta sitt spel i omgång 5 får inte delta i omgång 1-4 

c) Minst 3 av de spelare som spelade i hemmalaget under omgång 2 måste också spela i omgång 
7 
 

3.2 Spel om kägelpoäng: 
a) Bägge lagens nominerade start-åtta ska spela omgång 1 och 5 
b) De spelare som är nominerade att starta sitt spel i omgång 5 får inte delta i omgång 1-4 

 
 

§ D 207 Nominering av lag 
För matcher i Nationella seriesystemet ska nedanstående punkter uppfyllas senast 10 minuter före matchstart. 
 

- bortalagets laguppställning ska överlämnas till hemmalagets lagledare. 
- hemmalagets laguppställning ska på anmodan av bortalagets lagledare uppvisats för denne. 
- lagledarna ska ha utbytt uppgifter om nominerade avbytare. 
- Hemmalaget är ansvariga att tillhandahålla scorekort/startkort om detta är nödvändigt i 

hemmalagets hall. 
 

Kommentar: a) Inget av lagen ska kunna dra fördel av motståndarlagets nominering. 
b) Scorekort/Startkort/Scoring Online ska vara ifyllda med både för- och efternamn samt 

startbanor. 
 
 

§ D 208 Avbytare/byte 
1. Endast avbytare som är nominerad före matchens början kan insättas. Första bytet i en match ska alltid ske 

mot den nominerade avbytaren. Max en spelare får bytas in i en och samma serie. Utbytt spelare övertar 
rollen som reserv. 

 
2. Taktiskt byte 

2.1 Lagledare får under pågående seriematch, efter anmälan till motståndarlagets lagledare och 
eventuell tävlingsledare, insätta avbytare efter fullbordad serie. Sådan anmälan ska ske innan spel i 
nästa serie påbörjats. Spelare som utbytts mot avbytare efter fullbordad serie kan återinsättas i 
matchen efter nästa fullbordade serie. 

 
2.2 Vid spel i hall som använder sex banor för seriematch gäller följande: 

a) Avbytare får inte spela omgång 1-2 
b) Endast avbytare eller utbytt spelare som övertagit rollen som avbytare får inbytas omgång 3-6 
c) Spelare som enligt flyttschemat ska stå över nästkommande omgång får inte bytas in för spel i 

den omgången 
 

2.3 Vid spel i hall som använder fyra banor för seriematch gäller följande vid spel om banpoäng: 
a) Hemmalagets avbytare får inte spela omgång 1 eller 3 
b) Bortalagets avbytare får inte spela omgång 1 eller 5 
c) Endast avbytare eller utbytt spelare som övertagit rollen som avbytare får inbytas 
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2.4 Vid spel i hall som använder fyra banor för seriematch gäller följande vid spel om kägelpoäng: 
- Avbytare får inte spela omgång 1 eller 5 

 
Kommentar: Avbytare i match som spelas på färre än åtta banor tillåts spela upp till fyra serier, så 

länge ovanstående regler i punkt 2 följs. 
 
3. Byte vid skada, sjukdom eller utvisning 

3.1 Om spelare under pågående seriematch drabbas av utvisning eller sådan sjukdom eller skada att 
vederbörande inte kan fortsätta tävla, äger förening rätt att insätta avbytare 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 står. 

 
3.2 Efter byte vid skada, sjukdom eller utvisning kan den utbytte inte återinsättas i matchen. 
 
3.3 När avbytare insätts fortsätter protokollföringen på avbytarens scorekort/startkort. Sker byte under 

pågående serie fortsätter protokollföringen på den skadade spelarens startkort tills serien är 
avslutad. 

 
3.4 För spelare som bytts ut under pågående serie räknas denna som spelad serie. För avbytare som 

träder in och fullföljer serien räknas denna serie inte som spelad serie i BITS, men spelaren anses ha 
aktivt deltagit i matchen. 

 
Deltar spelare i strid mot punkt 1-3 ovan straffas laget enligt § D 307. 
 
Kommentar:  a) Skada på klot kan inte jämställas med skada på spelare. Vid skadat klot kan endast byte 

ske enligt punkt 2. 
b) Vid seriematch har avbytare rätt att vistas inom tävlingsområdet. Avbytare är 

underställd samma tävlingsregler som spelande lagmedlem. 
 
 

§ D 209 Decimerat lag 
1. Lag som ställer upp med sju spelare eller färre under hela matchen betraktas som decimerat. För att kunna 

genomföra en match med decimerat lag måste det decimerade laget innehålla minst sex spelare, under 
någon del av matchen. Vid decimerat lag står det nominerad spelare fritt att vid sen ankomst inträda i 
matchen från den ruta som påbörjas efter det spelaren är färdig att starta. Spelare får endast spela och 
tillgodoräkna sig resultat av det antal rutor som då återstår. Lag som möter decimerat lag ska spela i 
normalt speltempo. 

 
2. Vid spel med decimerat lag i match om banpoäng gäller det faktiska utfallet av matchen. 
 
3. Vid spel med decimerat lag i match om kägelpoäng tillgodoräknas decimerat lag en kägelpoäng mindre än 

lägsta poäng i respektive grupp och omgång. Dock ska lagets resultat gälla, om det är högre än lägsta 
resultat med fullt manskap. 

 
 

§ D 210 Flyttning av match 
1. Administrerande organ äger rätt att på eget initiativ inställa, uppskjuta eller flytta seriematch när 

omständigheter så kräver. 
 
2. Ansökan om ändring av speldatum, speltid eller spelplats, på initiativ av berörda föreningar/hall ska ske 

enligt de instruktioner som framgår av blankett/formulär avsedd för flyttning av match. 
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2.1 För att ansökan ska kunna behandlas av SK fordras att ansökan görs med en fullständigt ifylld 
blankett/formulär samt att något av de två nedanstående kriterierna uppfylls: 
- de två deltagande lagen samt hall/hallar är överens om ändringen. 
- förening är berörd av att minst två spelare är uttagna till landslagsuppdrag. Berörd förening 

ska i sådana fall senast 30 dagar före aktuell match, till administrerande organ skriftligen 
anmäla begäran om flyttning av match 

 
Kommentar: För godkännande av flytt av slutspelsmatcher, kvalmatcher samt matcher i 

sammandragsform krävs särskilda omständigheter. För övriga seriematcher räcker 
normalt att ovanstående kriterier är uppfyllda. 

 
2.2 Ersättning för uteblivet spel 

SvBF genom SK bokar tid i hall för lagens räkning. För grundserie sker det genom inskrivning i BITS 
hallschema och anses vara fastslagen 1/8. För kvalspel sker bokning via telefonsamtal med berörda 
hallar. 
 
Vid flyttade matcher är eventuella ersättningsanspråk för uteblivet spel en fråga som ska hanteras av 
berörda parter, dvs hall och lag.  
 
Eventuella ersättningsanspråk måste tas upp med berörda lag innan hallen godkänner flytt. 

 
3. Flyttad match ska spelas senast före sista ordinarie match i aktuell seriegrupps sista serieomgång. Om 

omlottning sker vid jul ska flyttad match spelas senast före sista ordinarie match i aktuell seriegrupps sista 
höstomgång. 

 
Kommentar: Om den flyttade matchen spelas samma datum som seriegruppens sista ordinarie match 

– ska den flyttade matchens schemalagda sluttid vara ett tidigare klockslag än den sista 
ordinarie matchens schemalagda sluttid. 

 
4. Flyttad match räknas till den serieomgång där den faktiskt spelas. Se § D 213 om serieomgångs varaktighet. 
 
För lag som initierar ändring av matchdatum/tid och inte meddelar administrerande organ uttas en straffavgift 
på 600 kr. 
 
 

§ D 211 Walk Over 
1. Om lag inte infinner sig på anvisad spelplats vid utsatt speltid kan det anses som att laget lämnat Walk Over 

(WO). Administrerande organ ska vara beslutande i fråga om WO ska godkännas eller inte. Lag som inte 
infinner sig på utsatt starttid kan inträda i match vid sen ankomst utan att WO döms. Se § D 209. 
 
1.1 Om WO godkänns i grundserie, därpå följande Play Off, kval eller slutspel bestraffas felande lag. 

1.1.1 Lag som lämnar WO erlägger en straffavgift till SvBF på 2 000 kr per match. Utöver 
straffavgiften debiterar SvBF en beräknad schablonavgift motsvarande lagets övriga kostnader 
för att spela respektive match. 

1.1.2 SvBF genom SK bokar tid i hall för lagens räkning. För grundserie sker det genom inskrivning i 
BITS hallschema och anses normalt vara fastslagen 1/8. För kvalspel sker bokning via 
direktkontakt med berörda hallar. 

 
Vid walk over är eventuella ersättningsanspråk för uteblivna matchavgifter pga uteblivet spel 
en fråga som ska hanteras av berörda parter, dvs hall och lag. 
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1.1.3 Lag som lämnar WO i två omgångar eller tre matcher riskerar att uteslutas med omedelbar 
verkan ur serien. Lagets resultat nollställs, dvs. tagna eller förlorade poäng borträknas och 
serien räknas om. 

 
1.1.4 Lag som uteslutits ur serien på grund av upprepade WO eller uteblivit från kval kan placeras en 

division lägre än om laget skulle ha fullföljt stipulerat spelprogram med sämsta utfall som 
resultat. Felande lag kan också bestraffas enligt RF:s stadgar, Kap 14. 

 
1.2 Om WO inte godkänns ska administrerande organ meddela föreningarna ny tid för matchens 

genomförande. 
 
2. För serier som spelas med andra lagsammansättningar än 8-mannalag beslutar administrerande organ om 

WO-avgiftens storlek. 
 
3. Då lag lämnar WO vid spel om banpoäng tilldöms motståndarlaget segern med siffrorna 10-0. 
 

3.1 I grundserie behöver inte motståndarlaget spela eller närvara. 
 
3.2 I kval behöver inte motståndarlaget spela eller närvara. 

 
Kommentar: Om motståndarlaget så önskar får de spela, men ska i så fall fullfölja hela matchen. Även 

om motståndarlaget inte spelar så räknas själva matchen som spelad.  
 
4. Då WO inträffar vid spel om kägelpoäng startar spelarna två och två per bana och fyra serier spelas. För 

beräkning av kägelpoäng vid WO tillgodoräknas lag som lämnar WO en kägelpoäng mindre än lägsta 
resultat med fullt manskap i respektive grupp och omgång. 

 
 

§ D 212 Kvalmatcher 
1. Kvalmatcher spelas enligt §§ i D 200-serien med tillägg av följande: 
 
2. Cupform 

2.1 Matcher spelas i neutral hall. Kvalmatcher i cupform spelas som en matchserie, först till 1,5 seger där 
en tredje match spelas vid 1-1.  

 
2.2 Vid kval till Elitserien avgörs den tredje matchen över fyra (4) serier banpoäng. Vid oavgjort även 

efter tredje matchen spelas en fjärde match över en (1) serie banpoäng. Skulle den fjärde matchen 
sluta oavgjord koras vinnande lag via s.k. Strike-Out. 

 
2.3 Vid övriga kval avgörs den tredje matchen över en (1) serie banpoäng. Skulle den tredje matchen 

sluta oavgjord koras vinnande lag via s.k. Strike-Out. 
 
b) Lag med högst seedning är hemmalag i match 1 och 3. 

 
Kommentar: a) Om match 1 är avgjord efter tre serier kan matchen avbrytas.  Match 2 kan 

avbrytas om det lag som vunnit första matchen leder med 10-0. Match kan 
avbrytas endast om lagen är överens. 

b) Med ”neutral hall” menas en hall som inget eller bägge lagen har som hemmahall, 
samt där inget eller bägge lagen kvalat i tidigare kvalomgång. 

c) I undantagsfall kan kvalmatch ändå placeras i hall där det ena laget tidigare 
kvalat, men då ska en annan oljeprofil användas. 
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3. Serieform 
3.1 Kvalmatcher i serieform spelas som enkelserie där alla lag möter alla. Matcherna spelas i 

sammandrag i neutral hall. De två bästa lagen i denna serie gör sedan upp i först till 1,5 seger enligt 
pkt 2 ovan. Som match 1 räknas mötet i serieform. 

 
3.2 Kvalmatcher i serieform med fyra lag spelas som enkelserie där alla lag möter alla. Matcherna spelas i 

sammandrag i neutral hall. De lag som placerar sig högst i denna serie avancerar till den högre 
divisionen. 

 
3.3 Om lag inte kan separeras i serien, baserat på matchpoäng, differens och differens från inbördes 

möte avgör den seedning laget erhållit inför kval. 
 
4. Strike-Out, cupform 

4.1 Före match 3 ska tjänstgörande hallchef avgöra och meddela vilket banpar som eventuell Strike-Out 
ska spelas på. Om den tredje och avgörande matchen slutar oavgjort tillämpas Strike-Out för att 
avgöra matchen. Strike-Out spelas på ett banpar med samma spelare som avslutade match 3. 

 
4.2 Respektive lag numrerar sina spelare från 1-5. Dessa slår varsitt förstaslag. Om ena laget efter detta 

har fler strike än det andra är matchen avgjord. Om antalet strike är lika nominerar respektive lag en 
spelare åt gången tills antalet strike skiljer lagen åt. Spelare får inte åternomineras innan lagets alla 
åtta spelare spelat varsitt slag. 

 
4.3 Spelare 1 från bortalaget i match 3 inleder på udda bana och Spelare 1 från hemmalaget spelar 

därefter på jämn bana. Nästa omgång fortsätter Spelare 2 från hemmalaget på udda bana och sedan 
Spelare 2 från bortalaget på jämn bana, osv. 

 
 

§ D 213 Serieomgång 
1. En serieomgång börjar på fredag före aktuell spelhelg och pågår t o m torsdagen före nästa serieomgång. 

 
2. För serier med omlottning vid jul slutar sista serieomgången före jul på torsdag efter aktuell spelhelg. 

 
3. Sista grundserieomgången inför säsongsslut samt följande kvalomgångar slutar på torsdag efter aktuell 

spelhelg. 
 

 

§ D 214 Matchtid 
Seriematch ska vara slutspelad inom den tidsrymd som föreskrivs nedan för respektive serie, såvida inte yttre 
omständigheter (maskinfel o.d.) kan åberopas som orsak till förseningen. 

 
1. Grundserien samt Kval till Elitserien 

a) Match i Elitserien och Allsvenskan disponerar 120 minuter vari ingår 10 minuters inspelning. 
b) Match i Division 1, Division 2 och Division 3 disponerar 100 minuter, vari ingår 5 minuters inspelning. 

 
2. Kval till Elitserien 

a) Match 1 disponerar 120 minuter vari ingår 10 minuters inspelning. 
b) 5 minuter paus 
c) Match 2 disponerar 115 minuter vari ingår 5 minuters inspelning. 
d) Omoljning samt 45 minuters paus 
e) Match 3 disponerar 120 minuter vari ingår 10 minuters inspelning. 
f) Match 4 disponerar 25 minuter. 
g) Strike-Out disponerar 10 minuter. 
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3. Kval till Allsvenskan  
a) Match 1 disponerar 120 minuter vari ingår 10 minuters inspelning. 
b) 5 minuter paus 
c) Match 2 disponerar 115 minuter vari ingår 5 minuters inspelning. 
d) Match 3 disponerar 25 minuter. 
e) Strike-Out disponerar 5 minuter. 

 
4. Övriga kval 

a) Match 1 disponerar 105 minuter vari ingår 10 minuters inspelning 
b) 5 minuter paus 
c) Match 2 disponerar 100 minuter vari ingår 5 minuters inspelning 
d) Match 3 disponerar 25 minuter 
e) Strike-Out disponerar 5 minuter 

 
5. Vid spel i hall med mindre än åtta banor fördubblas tiden angiven i ovanstående punkter. Inspelning för 

spelarna bör förläggas i så nära anslutning till starttillfället som det är tekniskt möjligt utan att överskrida 
totala matchtiden. 

 
6. I övriga serier slutspelas matcher inom den tid som angivits av arrangören. 
 
7. För samtliga ovan angivna disponerade matchtider ingår tid för avtackning och evakuering.  

 
Kommentar: Vid försening kan hallpersonal besluta att avtackning ska ske utanför banområdet för att 

inte ytterligare försena start av kommande matcher eller på annat sätt bokade banor. 
 
 

§ D 215 Protokollföring 
1 Vid matcher i Nationella serien ska spelarprotokoll föras. 
 
2. Resultat ifylls av spelare eller annan protokollförare efter varje slag. 
 
3. Om match spelas i anläggning som har scoringsystem med inbyggd backupmodul tillåts scoringsystemet 

fungera som protokollförare. Spelarna fyller då istället i ett scoringkort efter varje serie. 
 
 

§ D 216 Avbruten match/scoringproblem 
1. Avbruten match pga maskinhaveri eller annan yttre omständighet 

SK tar beslut baserat på de unika omständigheter som gäller för varje enskilt fall. Utgångspunkten är – 
beroende på hur långt matchen spelats vid avbrottet – följande: 
 
1.1 Match som avbrutits innan samtliga spelare färdigspelat två serier ska spelas om i sin helhet vid 

senare tillfälle. Vid detta senare tillfälle tillåts laget innehålla obegränsat antal spelare som inte 
nominerats i den avbrutna matchen. 

 
1.2 Match som avbrutits efter att två serier spelats, men då samtliga spelare inte färdigspelat tre serier 

ska färdigspelas från den punkt matchen avbrutits vid senare tillfälle. Vid detta senare tillfälle tillåts 
laget innehålla endast de spelare som nominerats i den avbrutna matchen. 

 
1.3 Match som avbrutits efter att tre serier spelats, men då samtliga spelare inte färdigspelat fyra serier 

ska färdigspelas från den punkt matchen avbrutits – alternativt tilldömas samma slutresultat som 
resultatet efter tre serier – alternativt tilldömmas det resultat som gäller i den ruta matchen avbröts. 
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2. Förlorad matchdata pga problem med scoringsystemet 
Om resultat förlorats och skrivna spelarprotokoll saknas gäller följande: 
 
2.1 Data förloras under pågående serie 

2.1.1 Vid oenighet om resultat ska de spelare som inte färdigspelat ruta tio och fått resultat 
registrerat på scorekort spela om från den punkt där enighet om resultat råder. Uppnås inte 
enighet ska hela serien omspelas. 

 
2.1.2 Vid enighet om resultat för respektive spelare vars score saknas kan spelet fortsätta från den 

punkt det avbröts pga scoringproblem. 
2.2 Om data från föregående serier förloras används scorekort för resultatrapportering av föregående 

serier i BITS. Saknas resultat på scorekortet tilldömer SK banpoäng för dessa serier baserat på lagens 
gemensamma uppgift. För pågående serie gäller punkt 2.1 ovan. 

 
 

§ D 217 Resultatrapportering Nationella serien 
1. Rapportering 

1.1 Grundserie 
Det är obligatoriskt för hemmalag på samtliga serienivåer, att senast två timmar efter avslutad match 
rapportera matchresultaten i BITS. 

 
1.2 Kval 

Det är obligatoriskt för ”hemmalag” i kval till samtliga serienivåer att senast två timmar efter 
avslutad match rapportera matchresultaten i BITS. Det lag som står som hemmalag i Match 1 ska 
rapportera matchresultat senast två timmar efter att Match 1 avslutats, hemmalag i Match 2 senast 
två timmar efter att Match 2 avslutats samt hemmalag i en eventuell Match 3 senast två timmar 
efter att Match 3 avslutats. 

 
Om förening inte rapporterat resultat inom stipulerad tid utdelas straff enligt följande: 
- Första förseelsen (per säsong) – varning 
- Följande förseelser (per säsong) –  straffavgift, 600 kr per match. 

 
2. Rapportering för ”Vakant spelare” 

Vid spel med decimerat lag eller med spelare som inte är valbar i matchfakta anges ”Vakant spelare”. 
Informera SK via e-postadress sk@swebowl.se och ange orsak. 
 
2.1 För spelare som inte är valbar i matchfakta kan inte rapporteras resultat. Lag som anser att spelaren 

var spelklar måste rapportera omständigheter och resultat till SK via e-postadress sk@swebowl.se 
snarast, dock allra senast andra vardagen efter avslutat spel, för utredning och eventuell korrigering. 
Resultat ska kunna vidimeras med kopia av scorekort/startkort och matchprotokoll som bifogas i e-
postmeddelandet. 

 
2.2 För matcher där raden ”Vakant spelare” kvarstår tredje vardagen efter avslutat spel fastställs 

matchresultat. 
 

3. Hemmalaget ansvarar för att inrapporterade resultat är korrekta, men det åligger också bortalaget att 
kontrollera. Avvikelser mot det undertecknade matchprotokollet kan godtas om det rör sig om uppenbara 
felsummeringar. Grövre fel ska omedelbart rapporteras in till serieadministratör enligt ovan och ska 
vidimeras med kopia av scorekort/Startkort och/eller Matchprotokoll. 
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§ D 218 Protest 
1. Alla frågor beträffande tävlande, tävlingsbestämmelser och protester ska vad gäller Nationella 

seriesystemet hänskjutas via SvBF till Juridiska utskottet vars beslut kan överklagas hos Förbundsstyrelsen. 
 

Beträffande övriga seriegrupper hänskjuts dessa frågor till därför administrerande organ vars beslut kan 
överklagas till Förbundsstyrelsen. 

 
2. Protest ska skriftligen skickas till SvBF:s kansli eller annat administrerande organ, via brev eller via e-

postadress sbf@swebowl.se. Kuvert/e-postmeddelande ska vara märkt ”PROTEST”. För att protesten ska 
anses vara komplett ska en protestavgift om 300 kr bifogas. Alternativt kan ett kvitto på att summan 
inbetalats på SvBF:s Bankgiro bifogas. Avgiften tillfaller administrerande organ. 

 
2.1 Komplett protest rörande kvalmatcher samt de två sista grundserieomgångarna ska vara 

administrerande organ tillhanda senast första vardagen efter aktuell speldag. 
 
2.2 Komplett protest rörande övriga grundserieomgångar ska vara administrerande organ tillhanda 

senast andra vardagen efter aktuell speldag eller poststämplad första vardagen efter aktuell speldag. 
 
2.3 Protester rörande övriga ärenden ska vara administrerande organ tillhanda snarast möjligt, dock 

senast 14 dagar efter det att händelsen som är orsaken till protesten har inträffat. 
 
3. Överklagande som ska prövas av Förbundsstyrelsen ska vara SvBF tillhanda senast 14 dagar efter det att 

Juridiska utskottets eller annat administrerande organs beslut delgivits. Ibland kan kortare överklagandetid 
vara nödvändigt, t ex inför sista serieomgången, kval eller slutspel. Detta anges dock alltid vid beslutets 
delgivande. Förbundsstyrelsens beslut kan inte överklagas. 

 
Kommentar: Uppgifter om SvBF:s Bankgiro- och Swishnummer finns på www.swebowl.se. 
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Lagmedlems spelbarhet 
 

§ D 301 Spelbarhet - allmänt 
1. BITS är ett stöd för kontroll av spelbarhet och ska inte ses som ett regelverk. Om BITS av någon anledning 

inte återspeglar nedanstående regler – gäller ändå nedanstående regler utan undantag. 
 
2. Spelare som deltar i seriematch ska inneha Aktiv licens enligt de regler som anges i Kapitel K. 
 
3. Föreningsbyte under pågående säsong 

3.1 För spelare vars övergångshandlingar inkommit innan eller under serieomgång 2 anses dessa ha 
inkommit sista dagen i serieomgång 2. Se nedanstående punkt. 

3.2 För spelare vars övergångshandlingar inkommit under perioden sista dagen i serieomgång 2 tom 30 
november gäller följande: Om anmälan inkommit till förbundskansliet en vardag före kl 11:00 
kommer spelaren att vara spelklar för den nya föreningen redan nästkommande dag. Det råder 
därefter inga begränsningar i spelbarhet. 

 
4. Begränsningar 

För spelare som bytt förening under pågående säsong, och vars övergångshandlingar inkommit under 
perioden 1 december t o m 31 mars gäller följande begränsning i spelbarhet (efter eventuell karenstid): 
 
4.1 Grundserie och SM-slutspel 

Spelare får inte under spelåret aktivt delta i mer än ett lag i en och samma seriegrupp, t ex 
Mellanallsvenskan Herr eller Div 1 Södra Dam. 

 
4.2 Kval 

Spelare får inte aktivt delta i matcher mot moderföreningens lag. Spelare får inte heller aktivt delta 
mot lag som ingått i samma seriegrupp som moderföreningens lag, om spelaren själv aktivt deltagit i 
det laget minst en match i grundserien. 

 
Kommentar: Om moderföreningens och den nya föreningens lag spelat i samma seriegrupp, får 

spelaren spela i den nya föreningens lag om spelaren inte aktivt deltagit i 
moderföreningens lag. 

 
Spelare som inte deltagit enligt regler i denna paragraf anses vara ”icke spelklar”. Lag som spelar med ”icke 
spelklar” spelare bestraffas enligt § D 307. 
 
 

§ D 302 Damer i herrarnas Nationella seriesystem - spelbarhet 
1. Damer tillåts att delta i herrarnas Nationella seriesystem upp till och med Allsvenskan. 
 

Kommentar: I kval till herrarnas Elitserie får damer inte delta. 
 
2. Förening med både herr- och damlag 

Damer får utan restriktioner kombinera spel i Nationella serien herr och Nationella serien dam så länge 
övriga regler följs. 
 

Spelare som inte deltagit enligt regler i denna paragraf anses vara ”icke spelklar”. Lag som spelar med ”icke 
spelklar” spelare bestraffas enligt § D 307. 
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§ D 303 Utländska spelare - spelbarhet 
Då förening ska registrera en spelare med utländskt medborgarskap definieras detta alltid som övergång, dock 
utan karens om spelaren tidigare är olicensierad i Sverige, oavsett om spelaren är licensierad i annat land eller 
inte. Spelare med utländskt medborgarskap äger rätt att delta i Allsvenska seriesystemets grundserier, kval och 
slutspel om SM-medaljer, under förutsättning att nedanstående krav tillgodoses: 
 
1. Grundserie 

a) spelaren har varit stadigvarande bosatt (folkbokförd) i Sverige under minst ett år eller 
b) spelaren har registrerats för aktuell förening i SvBF senast 30 november innevarande spelår. 
 
Kommentar: Spelare som uppfyllt kravet under punkt 1 a och därefter huvudsakligen vistats 

utomlands under minst ett år, måste åter uppfylla kravet under 1 b. 
 
2. Slutspel och Kval 

2.1 Utländsk spelare som sedan minst ett år varit stadigvarande bosatt (folkbokförd) i Sverige är i detta 
avseende jämställd med en svensk spelare och deltar med samma eventuella restriktioner som en 
sådan. 

 
2.2 För övriga utländska spelare gäller – förutom vad som angivits i punkt 2.1 – att spelaren aktivt ska ha 

deltagit i något av föreningens lag i minst fyra seriematcher fördelade på minst tre serieomgångar 
under innevarande spelårs grundserie. 

 
Kommentar: Som kvalificerande seriematcher räknas spel i Nationella seriesystemet. 

 
3. Distriktsserier 

Enligt samma regel som för svenska medborgare. (se § K 1, p 5). 
 
4. Spelare med utländskt medborgarskap som tidigare varit registrerad i SvBF och fortfarande är 

stadigvarande bosatt i Sverige, kan söka återinträde på samma sätt som svenska medborgare. 
 
Spelare som inte deltagit enligt regler i denna paragraf anses vara ”icke spelklar”. Lag som spelar med ”icke 
spelklar” spelare bestraffas enligt § D 307. 
 
 

§ D 304 Samarbetsavtal mellan föreningar – spelbarhet 
För regler gällande själva avtalet, se kapitel K. Föreningarna kan med samarbetsavtal fritt byta spelare mellan 
föreningarnas respektive lag med nedanstående restriktioner för lag i nationella serierna Herr/Dam: 
 
1. Spelare får under spelåret inte aktivt delta i två olika lag på samma serienivå. 
 

Kommentar: Restriktionen gäller inte mellan nationella serien Dam och Herr.  
 
2. Spelare får under samma serieomgång endast aktivt delta i en förenings lag i Nationella serierna Herr/Dam. 
 
3. Spelare som aktivt deltagit i förening X:s A-lag får inte aktivt delta i något av förening Y:s lag i Nationella 

serierna Herr/Dam förrän tidigast den serieomgång då förening X:s A-lag spelar igen. Detta är oberoende av 
vilken spelarens moderförening är. 

 
4. Spelare som aktivt deltagit i något representationslag under den näst sista eller sista grundspelsomgången, 

eller i kvalomgång får sedan inte aktivt delta i andra lag i Nationella serierna Herr/Dam under sista 
omgången eller vid eventuella Play Off eller kval. 
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5. Spelare får inte i kval aktivt delta i annat lag, i match mot moderföreningens lag. 

Spelare som inte deltagit enligt regler i denna paragraf anses vara ”icke spelklar”. Lag som spelar med ”icke 
spelklar” spelare bestraffas enligt § D 307. 
 
 

§ D 305 Individuella spelaravtal – spelbarhet 
För regler gällande själva avtalet, se kapitel K. 
1. Damer 

1.1 Spelarens moderförening har endast herrlag – avtal för spel i damlag 
Spelaren får utan restriktioner aktivt delta i både moderföreningens herrlag och avtalsföreningens 
damlag i Nationella serien. Avtalet ger inte spelaren rätt att delta i avtalsföreningens eventuella 
herrlag. 
 

1.2 Spelarens moderförening har endast damlag – avtal för spel i herrlag 
Spelaren får utan restriktioner aktivt delta i både moderföreningens damlag och avtalsföreningens 
herrlag i Nationella serien. Avtalet ger inte spelaren rätt att delta i avtalsföreningens eventuella 
damlag. 

 
1.3 Spelarens moderförening har damlag i Nationella serien – avtal för spel i annat damlag 

Spelaren får under spelåret inte aktivt delta i två olika lag på samma serienivå. 
 

Kommentar: Se även § D 302 för regler gällande damers medverkan i herrserien. 
 
2. Herrar 

Spelaren får helt utan restriktioner aktivt delta i både moderföreningens lag och i avtalsföreningens lag i 
Nationella serien. 
 

3. Om avtalsföreningen har ett F-lag gäller vid spel i F-laget, samma regler för den inlånade spelaren, som för 
övriga spelare i avtalsföreningen. 

 
 

§ D 306 Farmarlag - spelbarhet 
1. Spel utan restriktioner 

1.1 För matcher som INTE tillhör Farmarlagens näst sista eller sista grundserieomgång gäller följande: I 
Farmarlag (F1) respektive Farmarlag (F2) tillåts max en (1) spelare att aktivt delta utan att omfattas 
av de restriktioner (mellan A-lag-F1, A-lag -F2 samt F1-F2) i denna paragraf som övriga 
lagmedlemmar omfattas av. 

 
1.2 För övriga grundserie- och kvalmatcher gäller nedanstående restriktioner för samtliga spelare. 

 
2. För övriga lagmedlemmar än den i punkt 1.1 nämnda gäller att ingen spelare får aktivt delta i både 

representationslag och något av farmarlagen i samma serieomgång. Detsamma gäller mellan Farmarlaget 
och Farmarlag 2. 

 
3. För övriga lagmedlemmar än den i punkt 1.1 nämnda gäller att spelare som aktivt deltagit i 

representationslaget inte får aktivt delta i något av farmarlagen förrän tidigast den serieomgång då 
representationslaget spelar igen. Detsamma gäller mellan Farmarlaget och Farmarlag 2. 

 
4. För övriga lagmedlemmar än den i punkt 1.1 nämnda gäller att spelare som aktivt deltagit i 

representationslaget i Farmarlagens näst sista grundserieomgång inte får aktivt delta i något av 
farmarlagen i deras sista grundserieomgång. Detsamma gäller mellan Farmarlaget och Farmarlag 2. 
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5. För övriga lagmedlemmar än den i punkt 1.1 nämnda gäller att spelare som aktivt deltagit i 
representationslaget i Farmarlagets näst sista eller sista grundserieomgång, eller i kvalomgång inte sedan 
får aktivt delta i något farmarlag vid eventuella Play Off eller kval. Detsamma gäller mellan Farmarlaget och 
Farmarlag 2. 

 
Kommentar: Det är tillåtet att aktivt representera både A- och F-lag i kval så länge ovanstående punkt 

5 följs. Detsamma gäller mellan Farmarlaget och Farmarlag 2. 
 
6. För flyttade matcher, se § D 210 
 
7. Protest mot felaktigt deltagande i farmarlaget inges av motståndarlag på sedvanligt sätt.  
 
Spelare som inte deltagit enligt regler i denna paragraf anses vara ”icke spelklar”. Lag som spelar med ”icke 
spelklar” spelare bestraffas enligt § D 307. 
 
Kommentar: a) B-lag som på dispens spelar i Nationella serien omfattas inte av restriktionerna i 

paragraf D 306. 
b) Om lag bryter mot punkt 1.1 ovan är det den första/översta spelaren i 

Matchfakta/matchprotokoll som anses vara spelbar eftersom den spelaren nominerats 
först. 

 
 

§ D 307 Icke spelklar spelare 
Deltar spelare i strid mot gällande bestämmelser i §§ D 301-306 stryks spelarens resultat i de serier som spelaren 
felaktigt deltagit i. Lagets resultat räknas om och det nya matchresultatet fastställs. 
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SVENSKA BOWLINGFÖRBUNDET 

Seedning och lottmallar för Kvalspel 
 

 

1 Seedningskriterier 
Seedningen av slutspelslagen inför slutspel sker på följande kriterier: 

 

a) tabellplacering 

b) bästa kvot av matchpoäng dividerat med antal matcher 

c) bästa kvot av total differens dividerat med antal matcher 

d) bästa kvot av vunna banpoäng dividerat med antalet matcher 

e) lottning 

 

 

2 Vakans innan kval 
Vakans innan kval fylls i första hand genom att lag flyttas upp i seedningstabellen inom 

respektive seedningsgrupp (A respektive B – och för kval till Elitserien N.). Finns det inga lag 

som kan fylla på inom egna seedningsgruppen fylls vakansen av högst seedat lag från andra 

seedningsgruppen, som har lägre seedning än den vakanta platsen. 

 

Kommentar:  Lag kan aldrig erhålla en lägre seedning efter att vakant plats fyllts. 

 

 

3 Kval till Elitserien – Herrar 
3.1 Seedningsmall 

 3.1.1 Seedningsgrupp A – Lag från Elitserien  

  Seedning Placering 

  Lag 1  Lag med placering 10 

  Lag 2  Lag med placering 11 

 

 

 3.1.2 Seedningsgrupp B – Lag från Allsvenskan Svea/Götaland 

  3.1.2.1 Normalfall 

 Seedning Placering Seedning Placering 

 Lag 3  Bästa 1:a S/G 

Lag 4  Andra 1:a S/G 

Lag 6  Bästa 2:a S/G 

Lag 7  Andra 2:a S/G  

Lag 9  Bästa 3:a S/G 

Lag 10 Andra 3:a S/G  

Lag 12 Bästa 4:a S/G 

Lag 13 Andra 4:a S/G 

 

 

  3.1.2.2 Alternativ vid överskott eller ej tillsatt vakans (två raka serier) 

 Seedning Placering Seedning Placering 

 Lag 3  Bästa 1:a S/G 

Lag 4  Andra 1:a S/G 

Lag 6  Tredje 1:a S/G 

Lag 7  Bästa 2:a S/G  

Lag 9  Andra 2:a S/G 

Lag 10 Tredje 2:a S/G 

Lag 12 Lag med pos 3 i 16-lagsgruppen S/G 

Lag 13 Lag med pos 4 i 16-lagsgruppen S/G 
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 3.1.3 Seedningsgrupp N – Lag från Allsvenskan Norrland 

 Seedning Placering 

 Lag 5  1:a N 

Lag 8  2:a N 

Lag 11 3:a N 

 

3.2 Lottmall 

 Cup 1 Cup 2 Cup 3 

   

Kvartsfinal 

K1 Lag 8 – Lag 11 

 

  

Semifinal 

S1 Lag 1 – Lag 13 

S2 Lag 6 – Lag 7 

 

Semifinal 

S3 Lag 2 – Lag 12 

S4 Lag 5 – Segr K1 

 

Semifinal 

S5 Lag 3 – Lag 10 

S6 Lag 4 – Lag 9 

  

Final 

F1 Segr S1 – Segr S2 

 

Vinnare av F1 till kommande 

säsongs Elitserie. 

 

 

Final 

F2 Segr S3 – Segr S4 

 

Vinnare av F2 till kommande 

säsongs Elitserie. 

 

 

Final 

F3 Segr S5 – Segr S6 

 

Vinnare av F3 till kommande 

säsongs Elitserie. 

 

 

 

4 Kval till Allsvenskan, Norrland – Herrar 
4.1 Seedningsmall 

 4.1.1 Seedningsgrupp A – Lag från Allsvenskan 

 Seedning Placering  

 Lag 1  Lag med placering 6 

Lag 2  Lag med placering 7 

Lag 3  Lag med placering 8 

 

 

 4.1.2 Seedningsgrupp B – Lag från Division 1 

 Seedning Placering Seedning Placering 

 Lag 4  Bästa 1:a 

Lag 5  Andra 1:a 

Lag 6  Bästa 2:a 

Lag 7  Andra 2:a 

Lag 8  Bästa 3:a 

Lag 9  Andra 3:a 

 

4.2 Lottmall 

 Cup 1 Cup 2 Cup 3 

 Semifinal 

S1 Lag 6 – Lag 7 

 

Semifinal 

S2 Lag 5 – Lag 8 

Semifinal 

S3 Lag 4 – Lag 9 

 

    

 Final 

F1 Lag 1 – Segrare S1  

 

Vinnare av F1 till kommande 

säsongs Allsvenska. 

Final 

F2 Lag 2 – Segrare S2 

 

Vinnare av F2 till kommande 

säsongs Allsvenska.  

Final 

F3 Lag 3 – Segrare S3 

 

Vinnare av F3 till kommande 

säsongs Allsvenska.  
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5 Kval till Allsvenskan, Svea-/Götaland – Herrar 
5.1 Seedningsmall 

 5.1.1 Seedningsgrupp A – Lag från Allsvenskan 

  5.1.1.1 Normalfall 

 Seedning Placering  

 Lag 1  13:e plats 

Lag 2  14:e plats 

 

 

 

5.1.1.2 Alternativ vid överskott eller ej tillsatt vakans (två raka serier) 

 Seedning Placering  

 Lag 1  Bästa 7:a 

Lag 2  Andra 7:a 

 

 

 

 5.1.2 Seedningsgrupp B – Lag från Division 1 

 Seedning Placering Seedning Placering 

 Lag 3  Bästa 2:a 

Lag 4  Andra 2:a 

Lag 5  Bästa 3:a 

Lag 6  Andra 3:a 

Lag 7  Bästa 4:a 

Lag 8  Andra 4:a 

 

 

5.2 Lottmall 
 Cup 1 Cup 2 
 Semifinal 

S1 Lag 1 – Lag 8 

S2 Lag 4 – Lag 5 

 

Semifinal 

S3 Lag 2 –Lag 7 

S4 Lag 3 – Lag 6 

   
 Final 

F1 Segrare S1 – Segrare S2 

 

Vinnare av F1 till kommande säsongs 

Allsvenska. 

 

Final 

F2 Segrare S3 – Segrare S4 

 

Vinnare av F2 till kommande säsongs 

Allsvenska. 

 

 

6 Kval till Division 1, Svea-/Götaland – Herrar 
6.1 Seedningsmall 

 6.1.1 Seedningsgrupp A – Lag från Division 1 

 Seedning Placering 

 Lag 1  Lag med pos 9 

Lag 2  Lag med pos 10 

 

 

 6.1.2 Seedningsgrupp B – Lag från Division 2 

 Seedning Placering Seedning Placering 

 Lag 3  Bästa 2:a 

Lag 4  Andra 2:a 

Lag 5  Bästa 3:a 

 

Lag 6  Andra 3:a 

Lag 7  Bästa 4:a  

Lag 8  Andra 4:a 
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6.2 Lottmall 

 Cup 1 Cup 2 
 Semifinal 

S1 Lag 1 – Lag 8 

S2 Lag 4 – Lag 5 

 

Semifinal 

S3 Lag 2 – Lag 7 

S4 Lag 3 – Lag 6 

   
 Final 

F1 Segrare S1 –Segrare S2 

 

Vinnare av F1 till kommande säsongs 

Division 1. 

Final 

F2 Segrare S3 –Segrare S4 

 

Vinnare av F2 till kommande säsongs 

Division 1. 

 

 

 

7 Kval till Division 2, Svea-/Götaland – Herrar 
7.1 Seedningsmall 

 7.1.1 Seedningsgrupp A – Lag från Division 2 

 Seedning Placering 

 Lag 5  Lag med pos 9 

Lag 6  Lag med pos 10 

 

 

 7.1.2 Seedningsgrupp B – Lag från Division 3 

 Seedning Placering Seedning Placering 

 Lag 1  Bästa 1:a 

Lag 2  Andra 1:a 

Lag 3  Tredje 1:a 

Lag 4  Fjärde 1:a 

Lag 7  Bästa 2:a  

Lag 8  Andra 2:a 

 

Lag 9  Tredje 2:a 

Lag 10 Fjärde 2:a 

Lag 11 Bästa 3:a 

Lag 12 Andra 3:a 

Lag 13 Tredje 3:a 

Lag 14 Fjärde 3:a 

 

 

7.2 Lottmall 

 Cup 1 Cup 2 Cup 3 Cup 4 
 Semifinal 

S1 Lag 8 – Lag 9 

Semifinal 

S2 Lag 7 – Lag 10 

Semifinal 

S3 Lag 3 – Lag 14 

S4 Lag 6 – Lag 11 

 

Semifinal 

S5 Lag 4 – Lag 13 

S6 Lag 5 – Lag 12 

 
 Final 

F1 Lag 1 – Segr S1 

 

Vinnare av F1 till 

kommande säsongs 

Division 2. 

Final 

F2 Lag 2 – Segr S2 

 

Vinnare av F2 till 

kommande säsongs 

Division 2. 

Final 

F3 Segr S3 – Segr S4 

 

Vinnare av F3 till 

kommande säsongs 

Division 2. 

Final 

F4 Segr S5 – Segr S6 

 

Vinnare av F4 till 

kommande säsongs 

Division 2. 

 

 

Kommentar: Då behov av annan fördelning än den i 7.1 och 7.2 föreligger kan SK använda 

seedning och lottmall enligt punkterna 3-6 eller 8-9, alternativt utforma nya 

med beaktande av principerna i dessa punkter. 
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8 Kval till Elitserien - Damer 
8.1 Seedningsmall 

 8.1.1 Seedningsgrupp A – Lag från Elitserien 

  Seedning  Placering 

  Lag 1  Lag med placering 6 

  Lag 2  Lag med placering 7 

   

 8.1.2 Seedningsgrupp B – Lag från Allsvenskan 

 Seedning Placering Seedning Placering 

 Lag 3  Bästa 1:a 

Lag 4  Andra 1:a 

Lag 5  Bästa 2:a  

 

Lag 6  Andra 2:a 

Lag 7  Bästa 3:a 

Lag 8  Andra 3:a 

  

 

8.2 Lottmall 

 Cup 1 Cup 2 Cup 3 
 Semifinal 

S1 Lag 6 – Lag 7 

Semifinal 

S2 Lag 5 – Lag 8 

 

  

Final 

F1 Lag 1 – Segr S1 

 

Vinnare av F1 till 

kommande säsongs 

Elitserie. 

 

Final 

F2 Lag 2 – Segr S2 

 

Vinnare av F2 till 

kommande säsongs 

Elitserie. 

 

Final 

F3 Lag 3 – Lag 4 

 

Vinnare av F3 till 

kommande säsongs 

Elitserie. 

 

 

9 Kval till Allsvenskan - Damer 
9.1 Seedningsmall 

 9.1.1 Seedningsgrupp A – Lag från Allsvenskan 

  Seedning  Placering 

  Lag 1  Lag med placering 6 

  Lag 2  Lag med placering 7 

  Lag 3  Lag med placering 8 

 

 9.1.2 Seedningsgrupp B – Lag från Division 1 

 Seedning Placering Seedning Placering 

 Lag 4  Bästa 1:a 

Lag 5  Andra 1:a 

 

Lag 6  Bästa 2:a 

Lag 7  Andra 2:a 

 

9.2 Lottmall 

 Cup 1 Cup 2 Cup 3 

 Semifinal 

S1 Lag 6 – Lag 7 

 

  

 Final 

F1 Lag 1 – Segrare S1 

 

Vinnare av F1 till kommande 

säsongs Allsvenska. 

Final 

F2 Lag 2 – Lag 5 

 

Vinnare av F2 till kommande 

säsongs Allsvenska.  

Final 

F3 Lag 3 – Lag 4 

 

Vinnare av F3 till kommande 

säsongs Allsvenska.  
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SVENSKA BOWLINGFÖRBUNDET 

Förflyttningsschema för seriematcher 
 

 

1 8-banorsmatch, AM 

Då seriematch spelas på åtta banor används nedanstående schema. 

 

Bana 1 2 3 4 5 6 7 8  

Serie 1 H1 B1 H2 B2 H3 B3 H4 B4 Omg 1 

Serie 2 H3 B4 H4 B3 H1 B2 H2 B1 Omg 2 

Serie 3 H4 B2 H3 B1 H2 B4 H1 B3 Omg 3 

Serie 4 H2 B3 H1 B4 H4 B1 H3 B2 Omg 4 

 

Kommentar: Vid Europeiskt spelsätt byter hemmalagen till jämn bana och 

    bortalagen till ojämn bana i serie 2 och 4. 

 

 

2 6-banorsmatch, AM 
Då seriematch spelas på sex banor används nedanstående schema.  

 

Fungerande 

Banpar 
1 2 3  

Serie 1, 2 H4 B4 H2 B1   Omg 1 

Serie 3, 4 H1 B3 H3 B2   Omg 2 

Serie 1 H3 B4 H4 B3 H1 B2 Omg 3 

Serie 2 H1 B1 H2 B2 H3 B3 Omg 4 

Serie 3 H4 B2 H3 B1 H2 B4 Omg 5 

Serie 4 H2 B3 H1 B4 H4 B1 Omg 6 

 

2.1 6-banorsmatch vid banhaveri 

Om banhaveri inträffat kan seriematch spelas på sex banor enligt ovanstående schema. 

Nedanstående text utgår från att banpar 7-8 saknas men kan enkelt anpassas beroende på vilket 

banpar som saknas. Man spelar i grunden enligt ett vanligt 8-banorsschema med vissa skillnader. 

 

a) i Omg 1 spelar de lagkonstellationer som i 8-banorsmatch skulle ha spelat på banpar 7-8 i 

ordinarie serie 1  respektive serie 2. 

b) i Omg 2 spelar de lagkonstellationer som i 8-banorsmatch skulle ha spelat på banpar 7-8 i 

ordinarie serie 3  respektive serie 4.  

c) i Omg 3 spelar de tre lagkonstellationer som i 8-banorsmatch skulle ha spelat i ordinarie 

serie 2  

d) i Omg 4 spelar de tre lagkonstellationer som i 8-banorsmatch skulle ha spelat i ordinarie 

serie 1 

e) i Omg 5 spelar de tre lagkonstellationer som i 8-banorsmatch skulle ha spelat i ordinarie 

serie 3 

f) i Omg 6 spelar de tre lagkonstellationer som i 8-banorsmatch skulle ha spelat i ordinarie 

serie 4 
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3 4-banorsmatch, AM 
Då seriematch spelas på fyra banor används nedanstående schema. 

 

Bana 1 2 3 4  

Serie 1, H Serie 1, B H1 B1 H2 B2 Omg 1 

Serie 2, H Serie 2, B H1 B2 H2 B1 Omg 2 

Serie 3, H Serie 3, B H3 B1 H4 B2 Omg 3 

Serie 4, H Serie 4, B H3 B2 H4 B1 Omg 4 

Serie 1, H Serie 1, B H4 B4 H3 B3 Omg 5 

Serie 2, H Serie 2, B H4 B3 H3 B4 Omg 6 

Serie 3, H Serie 3, B H2 B4 H1 B3 Omg 7 

Serie 4, H Serie 4, B H2 B3 H1 B4 Omg 8 

 

Kommentar: Vid Europeiskt spelsätt byter hemmalagen till jämn bana  

och bortalagen till ojämn bana i serie 2, 4, 6 och 8. 

 

 

4 Banhaveri 
1. Då reservbanor finns tillgängliga i hallen 

 1.1 Banhaveri före matchstart 

  Matchen kan överflyttas, helt eller delvis, till reservbanor. 

 

 1.2 Banhaveri under match 

  Om banhaveri inträffar under pågående match och inte kan lagas inom rimlig tid, så 

 låter man spelarna spela färdigt den påbörjade serien på reservbana/banpar. Därefter 

 ersätter reservbana/banpar ordinarie bana/banpar resterande del av matchen. 

 

2. Då reservbanor inte finns tillgängliga i hallen 

 2.1 Banhaveri före matchstart 

  Om banhaveri inträffat före matchstart och inga reservbanor finns tillgängliga kan 

 förflyttningsschema för 6- eller 4-banorsmatch användas. 

 

 2.2 Banhaveri under match 

  Om banhaveri inträffar under pågående match och inte kan lagas inom rimlig tid, så 

 låter man spelarna spela färdigt den påbörjade serien på annan bana. Därefter övergår 

 man till förflyttningsschema för 6- eller 4-banorsmatch. 


