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Kap. 1. Seriesystemet
§ 1. Förutsättningar (150101)
Dessa tävlingsbestämmelser avser seriespel inom Svenska Bouleförbundet (SBF). Seriesystemet
består av förbundsserier och distriktsserier. Förening eller distrikt kan arrangera seriespel vid sidan
av förbunds- och distriktsserier. Sådant seriespel regleras inte i dessa tävlingsbestämmelser.
Öppen klass
Förbundsserier:
 Elitserien
 Division 1 (Norra och Södra)
 Division 2 (Norra, Östra, Västra och Södra)
Distriktsserier:
 Division 3 och nedåt.
Veteranklass
Förbundsserier:
 Veteranelitserien
 Division 1 (Norra, Östra, Västra och Södra)
Distriktsserier:
 Division 2 och nedåt.
Sammandrag är de tillfällen då samtliga föreningar i en eller flera serier träffas för att genomföra
de möten som tillsammans utgör seriespelet.
 Grundomgången utgörs av sammandrag 1 och 2. Alla lag deltar.
 Kval- och slutspel spelas under sammandrag 3. Kvalificerade lag deltar.
Ett möte består av fyra korsvisa trippelmatcher mellan två föreningar.
I sammandrag med sex möten spelas tre möten per dag.
I sammandrag med fem möten spelas tre möten dag ett och två möten dag två.
Allmänna tävlingsbestämmelser gällande t.ex. licens och enhetlig klädsel gäller vid seriespel.

§ 2. Ordinarie lag (150101)
Förening kan anmäla obegränsat antal lag, varav ett ordinarie lag, till seriespel. Ordinarie lag är det
lag som är högst placerat i seriesystemet.
Reservlag
Reservlag i Öppen klass regleras i kap. 2, §2.
Reservlag i Veteranklass regleras i kap. 3, §2.
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§ 3. Anmälan (150101)
Anmälan till förbunds- och distriktsserier sker i enlighet med instruktion från SBF. Rätt att delta i
seriespel har alla föreningar som är godkända av och inregistrerade hos SBF senast samma dag som
sista anmälningsdatum för seriespelet.
Nybildad förening ska inplaceras i distriktets lägsta serie. Undantag från denna regel kan göras för
ny förening som bildats genom sammanslagning av två eller flera föreningar, genom delning eller
annan organisationsförändring. En sådan förening kan, efter prövning av SBF, få överta en av de
sammanslagna föreningarnas platser eller den omorganiserades. Ansökan om sådan prövning måste
skriftligen ha inkommit till SBF senast den 15 oktober året före det aktuella seriespelet.
Beslut om inplacering fattas av förbundsstyrelsen när det gäller förbundsserierna och av
distriktsstyrelsen när det gäller distriktsserierna.

§ 4. Avbrutet seriespel (150101)
A. Om ett lag avbryter påbörjat seriespel, dvs. inte deltar i samtliga sammandrag eller avviker under
pågående sammandrag gäller följande:
 Avbrutet seriespel medför att lagets samtliga matchresultat räknas bort från serien.
 Om det gäller ett ordinarie lag stängs föreningen av från allt seriespel i respektive klass
nästkommande kalenderår. Föreningens samtliga lag flyttas därefter ned i lägsta
distriktsdivisionen i den aktuella klassen.
 Om det gäller ett reservlag får föreningen nästkommande kalenderår anmäla högst så många
lag till berörd klass som fullföljt seriespelet det aktuella året.
 Föreligger synnerliga skäl till varför föreningen avvikit/ej deltagit kan SBF eller berörd
distriktsstyrelse, om det rör avbrutet distriktsseriespel, bevilja dispens för deltagande
nästkommande kalenderår.
 Förening som avbrutit påbörjat seriespel (fall A) debiteras en avgift motsvarande seriens
anmälningsavgift för innevarande år.
B. Om ett lag som anmält sig till seriespel av någon anledning inte kan delta måste avanmälan ske
senast en månad före seriestart. Om avanmälan sker senare räknas det som att föreningen avbrutit
påbörjat seriespel (fall A).
 Om avanmälan gäller reservlag får föreningens övriga lag delta enligt anmälan.
 Om avanmälan gäller ordinarie lag får inget av föreningens lag delta i innevarande års seriespel.
 Samtliga föreningens lag får delta i nästkommande års seriespel, men då i lägsta serien.
 Förening som anmält sig är skyldig att betala seriens anmälningsavgift och erlagda
anmälningsavgifter återbetalas inte.
C. Förening som efter en säsong vill lämna sin plats i någon av förbundsserierna måste anmäla det
till SBF senast den 15 oktober samma år. SBF avgör i dialog med föreningen, samt vid behov,
aktuellt distrikt inplacering i lämplig serie. Förening som anmäler att de vill lämna sin plats efter
den 15 oktober debiteras en avgift motsvarande seriens anmälningsavgift för innevarande år.
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D. Förening som vill avsäga sig uppflyttning till högre serie måste anmäla det till SBF senast den
15 oktober samma år. Föreningen får då spela kvar på samma nivå i seriesystemet. Förening som
avsäger sig uppflyttning efter den 15 oktober debiteras en avgift motsvarande seriens
anmälningsavgift för innevarande år.

§ 5. Walk Over (150101)
Walk Over (WO) får endast lämnas om synnerliga skäl föreligger; mötet räknas då som att
motståndarna vunnit med 4-0 och + 52 i klotskillnad.
För att en föreningstrupp ska få bestå av färre än sex spelare måste synnerliga skäl föreligga, annars
betraktas det som osportsligt gentemot övriga deltagande föreningar i serien och föreningen anses
ha lämnat WO i det aktuella mötet. Upprepas detta vid mer än ett möte räknas det som att
föreningen avbrutit påbörjat seriespel.
Lämnar en förening WO utan att synnerliga skäl föreligger räknas det som att föreningen avbrutit
påbörjat seriespel.

§ 6. Byte mellan klass, lag eller förening (150101)
Det finns inga restriktioner för byte av spelare mellan Juniorklass, Öppen klass eller Veteranklass.
Det är däremot inte tillåtet för en spelare att representera två föreningar i seriespelet under samma
säsong (kalenderår) oavsett klass.
Spelare får under ett sammandrag endast representera ett ordinarie lag i respektive klass. Spelare
som spelat i något reservlag har alltid rätt att spela i föreningens ordinarie lag.
Spelare i Veteranklass som deltagit i sista sammandraget för Division 1 får inte spela i något av
föreningens reservlag som har speldatum efter sista sammandraget av Division 1 samma år.

§ 7. Tävlingsform (150101)
Trupp
En trupp består av två trippellag. Varje trippellag får bestå av fyra spelare.
Lagledare
I varje trupp ska en utsedd lagledare finnas. Lagledaren ansvarar för att truppen följer gällande
regler och är truppens kontaktperson gentemot tävlingsledning och domare. Lagledaren ska inför
varje matchomgång i varje möte skriftligt ange laguppställning för de två trippellagen, inklusive den
fjärde spelaren, och delge motståndarlagets lagledare.
Avbytare
Avbytare är spelare nummer fyra i laguppställningen för respektive trippellag. Inbyte av den fjärde
spelaren får ske en gång per match. Bytet ska genomföras mellan två spelomgångar och innan lillen
kastats ut på nytt. Motståndarlagets lagledare ska informeras om att byte kommer att ske. En spelare
som angetts i ett lag får inte bytas över till annat lag under samma möte, även om spelaren inte
deltagit i det första lagets match.
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Reserv
Reserv är spelare som ingår i föreningens trupp under sammandraget men inte ingår i
laguppställningen för något trippellag under pågående match. Reserver får sättas in under pågående
möte, dock endast efter avslutad match.
Lottning
Sekretariatet lottar och anvisar banor för möten. Vid banorna lottar föreningarnas lagledare i en
lottning, omfattande båda de första matcherna, om vem som ska välja bana och kasta lille. När
resterande två matcher i mötet ska spelas övergår rätten att välja bana och kasta lille till den förening
som tidigare förlorade lottningen. Om endast en bana anvisats för mötet, gäller lottningen även
vem som ska välja banhalva.

§ 8. Poängberäkning (150101)
Ett möte kan sluta med vinst, oavgjort eller med förlust.
 Vinst (4-0 eller 3-1) ger två poäng.
 Oavgjort (2-2) ger en poäng.
 Förlust (1-3 eller 0-4) ger noll poäng.
Placeringen i serien avgörs av:
1. Poäng
2. Total matchskillnad*
3. Antal vunna möten
4. Total klotskillnad**
5. Inbördes möte***
6. Lottdragning
I kval- och slutspel börjar alla lag om på noll poäng.
Slutspel i Elitserien och Veteranelitserien beräknas enligt följande:
1. Poäng
2. Högst placering i grundomgången
*Matchskillnad
Skillnaden mellan antalet vunna och antalet förlorade matcher.
Exempel: Vinst av möte med 3-1 ger matchskillnaden +2.
**Klotskillnad
Skillnaden mellan erövrade och förlorade poäng i matcherna.
Exempel: Vinst av match med 13-9 ger klotskillnad +4.
Exempel: Förlust av match med 8-13 ger klotskillnad -5.
***Inbördes möte
Vid fler än två lag räknas inbördes resultat mellan de inbladande lagen.
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§ 9. Krav på arrangör av förbundsserier (150101)
Förbundsserierna bör i möjligaste mån samordnas med varandra och kommunikationerna till
spelorten bör vara goda. Valmöjlighet mellan olika boendeformer ska finnas.
Förbundsserierna likställs med nationella tävlingar, för krav på arrangör se Tävlingsbestämmelser
– Sanktionering av tävlingar.

§ 10. Krav på arrangör av distriktsserier (150101)
Distriktsserierna likställs med regionala tävlingar, för krav på arrangör se Tävlingsbestämmelser –
Sanktionering av tävlingar. Behov av direktiv utöver SBF:s krav utfärdas av respektive distrikt.
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Kap 2. Seriespel Öppen klass
§ 1. Åldersbegränsningar (150101)
Det finns inga åldersbegränsningar för deltagande i Öppen klass.

§ 2. Reservlag (150426)
Reservlag tillåts i Division 2, dock får högst ett reservlag per förening spela i förbundsserierna.
Reservlag får inte spela på samma nivå som det ordinarie laget. Reservlag i Division 2 kan
tvångsnedflyttas om det ordinarie laget flyttas ned från Division 1. Reservlag får inte flyttas upp till
Division 2 om ordinarie lag flyttas ner från denna serie. Reservlag får inte delta i kval till Division
1. Vakans som uppstår på grund av detta ersätts ej utan kvalserien spelas med vakans.
Om en förening i distriktsserierna har flera lag på samma nivå som det ordinarie laget betraktas
samtliga som ordinarie. Lag från samma förening ska placeras i olika serier. Om det inte är möjligt
ska lag från samma förening mötas så tidigt som möjligt under sammandraget.
Om en förening ställer upp med flera lag i seriespelet ska lagen under hela säsongen förutom
föreningsnamn ha sådana beteckningar att identifikationen av respektive lag är möjlig.

§ 3. Förbundsseriernas grundomgång (150426)
Elitserien består av 12 lag.
I grundomgången möts alla lag i en enkelserie. Under det första sammandraget spelas sex möten
och under det andra sammandraget spelas fem möten.
Lag placerade 1-6 efter grundomgången går till Elitseriens slutspel.
Lag placerade 7-8 efter grundomgången spelar ej kval- eller slutspel, utan behåller sin plats i
Elitserien nästkommande år.
Lag placerade 9-10 efter grundomgången går till kvalspel Elitserien.
Lag placerade 11-12 efter grundomgången spelar kommande säsong i Division 1.
Division 1 består av två serier, Norra och Södra. Varje serie består av sex lag.
I grundomgången möts alla lag i en dubbelserie fördelat på fem möten per sammandrag.
Lag placerade 1:a efter grundomgången spelar kommande säsong i Elitserien.
Lag placerade 2-3 efter grundomgången går till kvalspel Elitserien.
Lag placerade 4-5 efter grundomgången går till kvalspel Division 1.
Lag placerad 6:a efter grundomgången spelar kommande säsong i Division 2.
Division 2 består av fyra serier, Norra, Östra, Västra och Södra. Varje serie består av sex lag.
I grundomgången möts alla lag i en dubbelserie fördelat på fem möten per sammandrag.
Lag placerade 1:a efter grundomgången spelar kommande säsong i Division 1.
Lag placerade 2-3 efter grundomgången går till kvalspel Division 1.
Lag placerade 4-5 efter grundomgången går till kvalspel Division 2.
Lag placerad 6:a efter grundomgången spelar kommande säsong i distriktsserie.
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Vid serieindelningen i Division 1 och Division 2 används följande kriterier:
 I möjligaste mån fördela nedflyttade lag jämnt över serierna.
 I möjligaste mån fördela uppflyttade lag jämnt över serierna.
 Iaktta hänsyn till geografiska/avståndsmässiga skäl.
 Så långt möjligt hålla ihop klubbar från samma distrikt i samma serie.
 I möjligaste mån fördela reservlag jämnt över serierna.
 Vid tveksamma fall kontakta berörda föreningar för att nå en bra lösning och i sista hand
tillämpa lottning.
I sammandrag med sex möten spelas tre möten per dag.
I sammandrag med fem möten spelas tre möten dag ett och två möten dag två.

§ 4. Förbundsseriernas kval- och slutspel (150828)
Elitseriens slutspel, 6 lag
Består av lag placerade 1-6 i Elitserien efter grundomgången.
I slutspelet möts lagen i en enkelserie.
Kval till Elitserien, 6 lag – en kvalserie
Består av lag placerade 9-10 i Elitserien efter grundomgången och lag placerade 2-3 efter
grundomgången i Division 1.
I kval till Elitserien möts lagen i en enkelserie där lag 1-2 flyttas upp till Elitserien och lag 3-6 spelar
i Division 1 kommande säsong.
Kval till Division 1, 12 lag – två kvalserier
Består av lag placerade 4-5 i Division 1 efter grundomgången och lag placerade 2-3 efter
grundomgången i Division 2.
I kval till Division 1 möts lagen i en enkelserie där lag 1 flyttas upp till Division 1 och lag 2-6 spelar
i Division 2 kommande säsong.
Kval till Division 1 delas in i två serier med sex lag i varje serie.
 Kval Division 1 Norra består av lagen från Division 1 Norra och lagen från Division 2
Norra samt Division 2 Östra.
 Kval Division 1 Södra består av lagen från Division 1 Södra och lagen från Division 2
Södra samt Division 2 Västra.
Kval till Division 2, 24 lag – fyra kvalserier
Består av lag placerade 4-5 i Division 2 efter grundomgången och lag placerade 2-3 i Division 3.
I kval till Division 2 möts lagen i en enkelserie där lag 1 flyttas upp till Division 2 och lag 2-6 spelar
i på distriktsnivå kommande säsong.
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Kval Division 2 delas in i fyra serier med sex lag i varje serie.
 Kval Division 2 Norra består av lagen från Division 2 Norra samt lag från Norra Sveriges
BF och Svealands BF.
 Kval Division 2 Östra består av lagen från Division 2 Östra samt lag från Stockholms BF
och Östsvenska BF.
 Kval Division 2 Västra består av lagen från Division 2 Västra samt lag från Göteborgs
och Bohusläns BF och Wästgöta Dahls BF.
 Kval Division 2 Södra består av lagen från Division 2 Södra samt lag från Hallands BF
och Sydsvenska BF.

§ 5. Distriktsserier (150426)
Varje distrikt arrangerar distriktsserier med divisioner, serieindelning och övriga bestämmelser som
fastslås av respektive distrikt. Distrikt får utfärda detaljbestämmelser för sina distriktsserier gällande
byte av spelare mellan ordinarie lag och reservlag samt mellan reservlag. Dock får ingen spelare
förbjudas att spela i ordinarie lag, såvida inte disciplinära hinder föreligger. Att distrikten utformar
egna bestämmelser rekommenderas särskilt då seriespel arrangeras på andra datum än de av SBF
rekommenderade.
Om ett distrikt har färre än fyra lag i distriktets serier kan SBF efter bedömning besluta att dessa
lag uppgår i angränsande distrikts serier. Lagen inplaceras på samma nivå som i det egna distriktet.
Uppstår det på detta vis en vakans i kvalspelet till Division 2 kommer denna plats att gå till det
distrikt som har flest antal lag på distriktsnivå.
Uppflyttning
Segrande lag av respektive distrikts Division 3 går till Division 2.
Lag placerade 2-3 i respektive distrikts Division 3 går till kval Division 2.
Nedflyttning
Villkoren för eventuell nedflyttning, kvalspel eller direktnedflyttning, avgörs av varje distrikt för
sig. Principer för nedflyttning ska framgå av inbjudan till seriespelet.

§ 6. Vakanta platser (150426)
Vakanta platser i Elitserien fylls med de lag som tagit flest poäng i kval Elitserien, enligt kap. 1, §
4. Om serierna har olika antal fullföljande lag används antalet poäng per möte som jämförelsetal.
Vakanta platser i Division 1 fylls på med de lag som tagit flest poäng i kval Division 1, enligt kap.
1, § 4. Om serierna har olika antal fullföljande lag används antalet poäng per möte som
jämförelsetal.
Vakanta platser i Division 2 fylls på med de lag som tagit flest poäng i kval Division 2, enligt kap.
1, § 4. Om serierna har olika antal fullföljande lag används antalet poäng per möte som
jämförelsetal.
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Vakans som uppstår sedan serieindelningen fastställts fylls om möjligt enligt ovanstående, med
hänsyn tagen till geografisk rimlighet.
Vakans som uppstår i Elitseriens slutspel eller någon av kvalserierna ersätts ej.
Lag från distriktsserie kan avböja deltagande i kval Division 2. Anmälan om att ett lag avstår från
att delta i kvalet ska vara SBF till handa första vardagen efter andra seriesammandraget.
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Kap 3. Seriespel Veteranklass
§ 1. Åldersbegränsningar (040101)
Deltagarna ska vara veteraner, dvs. under året fylla 55 år eller mer.

§ 2. Reservlag (150101)
Reservlag är endast tillåtna i distriktsserierna. Reservlag får inte flyttas upp till Division 1 om
föreningens ordinarie lag flyttas ner från denna serie. Om en förening i distriktsserierna har flera
lag på samma nivå som det ordinarie laget betraktas samtliga som ordinarie. Lag från samma
förening ska placeras i olika serier. Om det inte är möjligt ska lag från samma förening mötas så
tidigt som möjligt under sammandraget.
Om en förening ställer upp med flera lag i seriespelet ska lagen under hela säsongen förutom
föreningsnamn ha sådana beteckningar att identifikationen av respektive lag är möjlig.

§ 3. Förbundsseriernas grundomgång (150101)
Veteranelitserien består av 12 lag.
I grundomgången möts alla lag i en enkelserie. Under det första sammandraget spelas sex möten
och under det andra sammandraget spelas fem möten.
Lag placerade 1-6 efter grundomgången går till Veteranelitseriens slutspel.
Lag placerade 7-8 efter grundomgången spelar ej kval- eller slutspel, utan behåller sin plats i
Veteranelitserien nästkommande år.
Lag placerade 9-12 efter grundomgången går till kvalspel Veteranelitserien.
Division 1 består av fyra serier, Norra, Östra, Västra och Södra. Varje serie består av sex lag.
I grundomgången möts alla lag i en dubbelserie fördelat på fem möten per sammandrag.
Segrarna i respektive serie efter grundomgången går till kvalspel Veteranelitserien.
Lag placerade 2-4 efter grundomgången spelar ej kval- eller slutspel, utan behåller sin plats i
Division 1 nästkommande år.
Lag placerade 5-6 efter grundomgången flyttas ned till distriktsserierna.
Vid serieindelningen i Division 1 används följande kriterier:
 I möjligaste mån fördela nedflyttade lag jämnt över serierna.
 I möjligaste mån fördela uppflyttade lag jämnt över serierna.
 Iaktta hänsyn till geografiska/avståndsmässiga skäl.
 Så långt är möjligt hålla ihop klubbar från samma distrikt i samma serie.
 Vid tveksamma fall kontakta berörda föreningar för att nå en bra lösning och i sista hand
tillämpa lottning.
I sammandrag med sex möten spelas tre möten per dag.
I sammandrag med fem möten spelas tre möten dag ett och två möten dag två.
I sammandrag med fyra möten spelas två möten per dag.
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§ 4. Förbundsseriernas kval- och slutspel (150101)
Veteranelitseriens slutspel
Består av lag placerade 1-6 efter grundomgången.
I slutspelet möts lagen i en enkelserie.
Kval till Veteranelitserien
Består av lag placerade 9-12 i Veteranelitserien efter grundomgången och segrande lag i Division
1. Kval till Veteranelitserien spelas med dubbelmöte där lag 1-2 flyttas upp till Veteranelitserien
och lag placerade 3-4 spelar i Division 1 kommande säsong.
Kval till Veteranelitserien delas in i två serier med fyra lag i varje serie.
 Norra Veteranelitseriekvalet består av de två lag från Veteranelitserien med nordligast
hemvist och lag från Division 1 Norra samt Division 1 Östra.
 Södra Veteranelitseriekvalet består av de två lag från Veteranelitserien med sydligast
hemvist och lag från Division 1 Västra samt Division 1 Södra.

§ 5. Distriktsserier (150101)
Varje distrikt arrangerar distriktsserier med divisioner, serieindelning och övriga bestämmelser som
fastslås av respektive distrikt. Distrikt får utfärda detaljbestämmelser för sina distriktsserier gällande
byte av spelare mellan ordinarie lag och reservlag samt mellan reservlag. Dock får ingen spelare
förbjudas att spela i ordinarie lag, såvida inte disciplinära hinder föreligger. Att distrikten utformar
egna bestämmelser rekommenderas särskilt då seriespel arrangeras på andra datum än de av SBF
rekommenderade.
Uppflyttning
Efter avslutat seriespel flyttas åtta lag upp till Division 1, ett lag från varje distrikt. Varje distrikt för
sig avgör villkoren för uppflyttning, kvalspel eller direktkvalificering. Principer för uppflyttning ska
framgå av inbjudan till seriespelet.
Nedflyttning
Villkoren för eventuell nedflyttning, kvalspel eller direktnedflyttning, avgörs av varje distrikt för
sig. Principer för nedflyttning ska framgå av inbjudan till seriespelet.

§ 6. Vakanta platser (150101)
Vakanta platser i Veteranelitserien fylls med de lag som tagit flest poäng i Division 1 enligt kap. 1,
§ 4. Om serierna har olika antal fullföljande lag används antalet poäng per möte som jämförelsetal.
Vakanta platser i Division 1 fylls med lag från distriktsserierna med början i det största distriktet,
då distrikten ordnas efter antal fullföljande lag i distriktsserierna.
Vakans som uppstår sedan serieindelningen fastställts fylls om möjligt enligt ovanstående, med
hänsyn tagen till geografisk rimlighet.
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Tävlingsbestämmelser – Seriespel
Gäller tillsammans med övriga tävlingsbestämmelser.
Vakans som uppstår på grund av att ett lag avsäger sig uppflyttning från distrikts- till förbundsserie,
eller begärt nedflyttning från förbunds- till distriktsserie, fylls med ett lag från samma distrikt.
Om ett lag avstår från att delta i kvalet till Veteranelitserien ersätts det med ett lag från samma
Division 1-serie. Anmälan om att ett lag avstår från att delta i kvalet ska vara SBF till handa första
vardagen efter andra seriesammandraget, annars flyttas föreningen ner från Division 1 till Division
2.
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