TUT1.4 Seriespelsförslag
Bakgrund
I samband med att TUT tillsattes fick vi ett antal uppdrag. Ett uppdrag
var att se över seriespelet och uppdraget begränsades till
förbundsserierna.
Uppdraget från Svenska Bouleförbundet (utklippt de delar som rör
seriespelet):
”Det allsvenska seriespelet är mycket populärt och lockar årligen flertalet
föreningar att mötas två eller tre helger i intensiv tävlingskamp. För fem
år sedan genomfördes en förändring i seriesystemet som innebar att
ytterligare en nivå i pyramiden lades till de två tidigare förbundsnivåerna.
Detta fick till följd, att omfattningen av seriespelet utökades drastiskt för
flera föreningar med minskat intresse för seriespelet till följd. Också
frågan om samma förening ska kunna delta med flera lag i det nationella
systemet kom att bli mer omdiskuterad.
Utredningen ska
- föreslå förändringar i det nationella seriesystemet för att minska
föreningarnas deltagandekostnader totalt och att öka intresset för att
delta i de högsta serierna”

TUT’s kommentar till uppdraget att förändra seriesystemet
Vi noterade direkt att vårt uppdrag från förbundsstyrelsen var
långtgående. Vi skulle inte utreda om dagens seriesystem var bra, vi
skulle föreslå förändringar. Vårt uppdrag begränsas också till det
nationella seriesystemet, distriktsserierna ingår inte. Detta är viktigt att
ha med sig för att förstå vårt förslag.
Om man läser vårt uppdrag så pekar direktiven på tre saker som
förbundsstyrelsen anser är problem med dagens nationella
seriesystem:
•
•
•

Intresset för att delta i det nationella seriesystemet har minskat
p g a att för många lag ingår i det nationella seriesystemet
Kostnaderna för att delta i seriespelet är för höga
Det är omdiskuterat om reservlagen ska ingå i det ordinarie
seriesystemet

Vid vår informationsinsamling om boulespelares åsikter via enkäter och
telefonintervjuer har det framkommit att intresset för att spela
seriespelet är stort. Boulespelare i allmänhet och elitspelarna i
synnerhet tycker att seriespelet i huvudsak fungerar bra, men det finns
områden som kan förbättras. De vanligaste förekommande områden
som boulespelare är kritiska till är:

•
•

•

•
•

•

För många betydelselösa matcher i slutet av serien. Många lag har
inget att spela för de sista speldagarna.
Medaljplatserna och nedflyttning avgörs sällan genom att de
inblandade lagen möts i sista omgången. Utan detta avgörs ofta
genom möten med lag som inte har något att spela för, vars
uppladdning inför sista dagens spel dessutom ofta lämnar en del
övrigt att önska.
Det finns ingen morot i att vinna elitserien. Den klubb som vinner
Svenska Cupen får representera Sverige i Europacupen. Vinnaren av
Elitserien får ingenting mer än en buckla.
Det är för ojämn kvalitet på division 1 och även i en del fall i division
2.
De stora klubbar som har ett starkt reservlag i division 2 tycker inte
det känns motiverande att vinna sin serie år efter år utan att kunna
avancera i seriesystemet. Det leder till att spelare lämnar de stora
klubbarna för mindre föreningar.
Arrangemangen och banorna är för dåliga.

Vår (TUTs) samlade erfarenhet av seriespel gör att vi vågar säga att
ovanstående kritik är rimlig. Därför har vi utformat ett förslag som syftar
till att lösa de problem som tas upp ovan.
Vårt förslag för framtidens seriespel
Vårt förslag kan delas upp i fyra delar:
•

•
•
•

Uppdelning av seriespelet i två delar, en grundomgång och ett
slutspel/kval, i syfte att låta de viktigaste matcherna avgöras i slutet
mellan de lag som är inblandade.
Införande av pris för de bäst placerade klubbarna i Elitserien.
Förändring av antalet lag på de olika nivåerna i det nationella
seriesystemet i syfte att göra kvaliteten i serierna jämnare.
Nya regler för reservlagens deltagande i seriespelet

Kvar från dagens system
Mycket i dagens seriespel är bra. Vi vill behålla själva spelformen med två
trippellag med reserv som möts i fyra matcher i samtliga nationella serier.
Vi föreslår heller ingen ändring i dagens poängsystem med 2 poäng för
seger och 1 poäng för oavgjord. Upplägget med tre spelhelger är också
bra och därmed inget vi vill förändra.
Antal lag i serierna
I vårt förslag vill vi dela upp seriespelet i en grundomgång, som ska
spelas de två första helgerna, och ett slutspel som spelas den sista
helgen. Detta gör att man blir låst vad gäller antalet lag som kan ingå i en
serie.

För att kunna genomföra grundomgången över två helger finns egentligen
bara två möjligheter, att serien innehåller 6 eller 12 lag. Vid 6 lag möter
alla lag varandra i dubbelmöten, vilket ger 10 spelomgångar totalt och 5
omgångar per helg. Vid 12 lag möter alla lag varandra i enkelmöten, vilket
ger 11 spelomgångar totalt och 6 omgångar ena helgen och 5 omgångar
den andra helgen. För andra antal lag i serien blir det antingen för få eller
för många matcher. I vårt ursprungsförslag som vi lämnade till
distriktskonferensen hade vi även 8-lagsserier. Men detta mötte starkt
motstånd, då det innebär att man en helg måste genomföra 7
klubbmöten, vilket man inte hinner med om man vill sluta i rimlig tid på
kvällen. Vi har lyssnat på kritiken och gått ifrån 8-lagsserier.
Elitserien - grundomgång
Vi förslår att Elitserien utökas till 12 lag. Grundomgången spelas i form av
enkelmöten, vilket ger 11 omgångar över två helger. Vi hade en farhåga
om att en utökning av serien skulle försämra kvaliteten på Elitserien. Men
efter telefonintervjuerna med elitspelarna, där endast 1 spelare inte tyckte
vårt förslag var bra, tror vi inte detta är någon större risk.
Vi föreslår också att förbundet ser över kravet på arrangörer av nationellt
seriespel. Minimikrav bör vara ordentlig servering, banor som håller rätt
mått och är utmanande, fungerande sekretariat med löpande
resultatredovisning samt att kontakt tas med lokalpress. Ytterligare krav
lämnar vi vidare till förbundet att besluta.
Elitserien - slutspel
Efter grundomgången så går de 6 bästa lagen till slutspel. Dessa möts i
enkelmöten den tredje seriespelshelgen, vilket innebär 5 omgångar.
Lottningen ska vara sådan att ettan och tvåan i grundserien ska mötas i
sista omgången, ettan och trean i den näst sista osv. De tre första
omgångarna spelas på lördagen och de två sista på söndagen. Fördelen
med detta är att den avgörande matchen spelas på bästa tänkbara tid,
tidig eftermiddag.
I slutspelet börjar alla lag om på noll poäng. Poängsystemet i slutspelet är
som vanligt, dvs 2 poäng för vinst och 1 poäng för oavgjord. Däremot så
ska inte kvot avgöra vid lika antal poäng, utan bäst placering i
grundserien. Detta för att öka betydelsen av placeringen i grundserien, så
att topplagen inte trappar ner när de känner sig klara för slutspelet.
Då slutspelet endast innehåller 6 lag ser vi framför oss en möjlighet till
stor boulepropaganda. En central spelplats i någon av Sveriges större
städer med läktare och speaker ska öka intresset för boule, ge spelarna
en stor bouleupplevelse och öka möjligheterna till att få sponsorer.
Vi föreslår också förbundet att någon form av pris införs till de bästa lagen
i slutspelet. Prispengar, som med fördel kan betalas ut som resebidrag för

internationella bouleresor, är att föredra. Vår förhoppning är att detta kan
självfinansieras av slutspelets sponsorer.
Elitserien - kvalspel
Lagen placerade 9-12 i Elitseriens grundomgång får spela kval för att
stanna kvar i Elitserien under den tredje helgen. Tillsammans med 1:an
och 2:an i de två division 1 serierna bildas två kvalserier med 4 lag i
varje. Kvalserierna spelas som dubbelmöten, 6 omgångar. 1:an och 2:an
till Elitserien, 3:an och 4:an till division 1. Vid lika poäng avgör kvoten.
Vårt förslag av hur klubbarna fördelas till kvalserierna är geografiskt i
syfte att minska reskostnaderna. De två sydligaste klubbarna från
Elitserien möter de två lagen från div 1 södra och de två nordligaste de
två lagen från div 1 norr. Detta kan bli sportsligt orättvist, då lag 9 och 10
från Elitserien kan hamna i samma kvalserie. Men då det i vårt
grunduppdrag från förbundsstyrelsen ingår att minska reskostnaderna,
tycker vi detta väger tyngre.
Vi har mött en del invändningar mot att man inte automatiskt blir
uppflyttad om man vinner en serie. Våra argument för kvalspel är två. Det
klart tyngsta argumentet är att de bästa lagen ska spela i Elitserien, vilket
kvalspel säkerställer. Det kan bli så att inget lag går upp, men det kan
också bli hela 4 lag! Dessutom anser vi att elitspelare för att utvecklas
behöver spela fler viktiga matcher, vilket kvalspel innebär.
Elitserien – placering 7-8
För klubbarna placerade 7-8 är säsongen slut efter två helger. Vi eller de
telefonintervjuade elitspelarna ser inget problem med det. De flesta tyckte
det var bättre än dagens system där mittenlagen spelar sista helgen utan
att det gäller något. Dessa klubbar sparar också in på reskostnaderna.
Division 1
Vi föreslår två division1 serier med 6 lag i varje som möts i dubbelmöten
över två helger. Motivet till att minska antalet lag är främst av
kvalitetsskäl. I dagsläget innehåller serierna 10 lag och kvaliteten är
skiftande och vi tror att 6-lagsserier skulle innebära fler tuffa och jämna
matcher. Dessutom ingår det i vårt uppdrag att minska antalet lag i det
nationella seriespelet.
Efter grundserien så går 1:an och 2:an till kvalspel till Elitserien enligt
ovan. 3:an och 4:an har spelat färdigt efter grundserien medan 5:an och
6:an får spela kvalspel mot lag från division 2. Kvalspelet till div 1
genomförs enligt samma principer som kvalet till Elitserien.
Division 2
Vi föreslår fyra div 2 serier med 6 lag i varje serie. Upplägget och
motiveringen är den samma som för div 1. Det enda som skiljer är vad
som händer med lagen placerade 5-6. Vi föreslår att det ska vara kvalspel

även mellan div 2 och div 3, men det ingår inte i vårt uppdrag att titta på
distriktsserierna.
Reservlag
Vi anser att reservlag ska tillåtas i det vanliga seriespelet och den enda
restriktionen för reservlagen bör vara att man inte får spela eller kvala till
samma division som klubbens första lag. Det innebär att om en klubb har
förstalaget i Elitserien så kan reservlaget spela upp till divison 1. Ramlar
förstalaget ur en division flyttas också andralaget ner en division.
Ovanstående förslag har fått stort stöd i våra telefonintervjuer med
elitspelare. Endast 8% ansåg att reservlagen skulle spela i ett eget
seriesystem. 68% ansåg att reservlagen skulle vara tillåtna upp till div 1.
Vi tycker också att det är bra att stora föreningar gynnas, framförallt de
med många juniorer. Unga lovande spelare kan spela kvar och ändå få
chansen att spela seriespel på hög nivå till dess man är redo för spel i
Elitserien.
Ett problem med reservlag är flytt av spelare mellan lagen, framförallt
med vårt nya förslag med grundserie och slutspel/kval som också innebär
att vissa lag är spellediga under sista helgen. Vi anser att det alltid ska
vara tillåtet att flytta spelare till det lag som ligger högst i seriesystemet.
Spelare som spelat max en av helgerna i det högst placerade laget får
flyttas ner till reservlaget till den sista helgen. Under grundserien får
spelarna vandra fritt mellan lagen, dock inte under samma speldag.
Sammanfattning
Vi anser att vi med vårt förslag löser de problem som framgick av
förbundets uppdragsbeskrivning samt de problem vi identifierat via våra
enkäter och telefonintervjuer.
I och med vårt förslag minskar antalet lag i det nationella seriesystemet
från dagens 70 till 48 lag. Det innebär att fler lag kommer spela
distriktsserier, vilket minskar resekostnaderna, framförallt för de klubbar
som har reservlag. Minskningen av antalet lag i div 1 och div 2 kommer
också att höja kvaliteten på serierna, med fler jämna matcher som följd.
Vi är också övertygade om att välarrangerade slutspel kommer locka den
yppersta eliten att spela i den högsta serien. En bättre chans att under en
hel helg endast möta kvalificerat motstånd finns inte. Slutspel och
kvalspel innebär också att seriespelet lever ända in i slutet och vi tror att
det ökar intresset både från spelarna själva, men även från allmänhet och
massmedia. Alla älskar avgörande matcher!
Om vårt förslag genomförs kommer det krävas anpassningar för att klara
övergången till det nya antalet lag i serierna. Vi har även diskuterat detta,
men kommit fram att det inte är meningsfullt att lägga något förslag
innan beslut om hur det nya seriespelet ska se ut är fattat.

