Seriespel 2019 / 2020
Enligt tidigare beslut i Svenska Bouleförbundet kommer en ny
seriespelsindelningen införas och börja gälla 2020. Den största förändringen
sker i veteranklassen som i och med detta får ett seriesystem lika öppna
klassen. Det innebär att från 2020 så kommer det att finnas en elitserie, två
div 1 serier och fyra div 2 serier för veteraner som då blir förbundsserier lika
öppna klassen. Serier under div 2, i både öppen och veteran, blir
distriktsserier som anordnas och administreras av distrikten
Anpassningen till det nya seriespelssystemet som sker under 2019 blir inte
helt enkel men här följer några principer som jag tycker kan gälla inför
seriespel 2020:


Div 3 serie för både öppen och veteran införs som täcker hela
distriktet.



Div 3 serierna får innehålla max 6 lag som kommer från olika klubbar.
För öppen klass kan dock detta krav bli svårt att innehålla eftersom vi
redan i dagsläget har problem att få ihop en serie med fyra lag från
olika klubbar.



I veteranklassen införs en Div 4 norra och en Div 4 södra. Max sex lag
från olika klubbar gäller men i mån av plats kan en förening eventuellt
få ha lag i både norra och södra serien.

Det kommer att krävas en kvalomgång hösten 2019 för att kunna fastställa
vilka lag som kommer att spela div 3 nästa år. 2019 års Div 2 norra veteran
kommer att försvinna och lagen kommer att fördelas så att ettan går direkt
upp till nya förbundsserien Div 2, tvåan, trean och fyran går direkt till nya
Div 3, Femman och sexan spelar ett kval om tre platser i Div 3 tillsammans
med ettorna från årets distriktsserie Div 3.
Det är i dagsläget svårt att exakt säga hur platserna till Div 4 nästa år skall
fördelas så förslaget är att detta lämnas öppet till klubbträffen i höst där vi då
har facit från årets seriespel och då kan ta fram förslag som kan diskuteras
och fastslås vid höstmötet.
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