TUT1.5 Svenska Cupen Dam
Vad gäller Svenska Cupen Dam känner inte vi inom TUT att vi kan lämna
ett enda förslag på hur tävlingen ska se ut. Det beror på att vi anser det
oklart med vilket syfte Förbundet arrangerar tävlingen. Idag är det vår
åsikt att man vill bedriva tävlingen både som en elittävling och ett sätt att
låta bredd-damspelarna få spela. Vi anser att båda dessa syften är väldigt
viktiga, men vi tror inte att de går att kombinera i samma tävling samtidig
på ett bra sätt. Vi efterlyser därför att förbundet tar ett beslut om hur
man ser på Svenska Cupen för damer . Är det en tävling vars främsta
syfte är att låta damspelarna mötas för att avgöra vem som är landets
bästa damförening? Eller är syftet att gynna damboulen i stort och det
främsta motivet med tävlingen att så många damer som möjligt ska få
chansen att spela boule under en helg eller två? När detta beslut är taget
blir det enklare att diskutera formerna för tävlingen.
Spelform
En av motionerna som kom in till årsmötet föreslog en tillbakagång till
spel med trippel, dessutom gärna med inslag av gruppspel och
trippelknock. Vi anser inte att dagens spelform ska ändras, utan mötena
ska fortsätta avgöras via fem matcher fördelade på 4 dubblar och 1 trippel
med reserv. Vårt motiv till detta är främst att vi tycker det är spelformen
som gör Svenska Cupen unik, det är troligtvis den enda damtävlingen där
hela dameliten ställer upp år efter år men även bredden lockas. Om
Svenska Cupen spelas som trippel anser vi att det riskerar att bli som
vilken damtävling som helst och att vi dessutom riskerar att gå tillbaka till
hur det var förr med denna spelform, att inte de bästa damspelarna
deltar. Ett möte över fem matcher är vidare det bästa sättet att utse en
vinnare mellan två klubbar, en enskild match ger slumpen större
betydelse. Vi kan i och för sig förstå logiken i att de sämre lagen har
större chans om spelformen är trippel, men då kommer vi tillbaka till vår
ursprungliga fråga om syftet är att kora bästa klubben eller gynna
bredden. Dessutom tror vi att det är bra för damboulen att tävlingen
kräver 4 spelare, det ger fler spelare chansen och vi har de senaste åren
sett mängder av nya damspelare få chansen tack vare spelformen.
Att det är direktutslagning i Svenska Cupen är också naturligt. Använder
man andra spelformer är det helt enkelt ingen Cup! För att mildra
problemet att långväga lag endast får spela ett fåtal matcher förslår vi att
en damdubbeltävling arrangeras för utslagna lag under finalhelgens andra
dag. Men även här kommer man tillbaks till vår ursprungliga fråga. Om

främsta syftet med Svenska Cupen för damer är att låta damer spela
mycket boule ska alla förstås få spela så mycket som möjligt.
Däremot så tycker vi att kvalspel kan spelas i bäst av tre matcher för att
spara tid. Två dubblar och en trippel, där trippeln spelas först.
Problem idag
Dagens system där man får ställa upp med flera lag i kvalet, men inte i
finalen, får orimliga konsekvenser. För att det ska bli rättvist måste lagen
från samma klubb mötas tidigt i kvalspelet, helst i första matchen. Annars
får man problem med att utse vilka lag som ska gå vidare. Om två lag
från samma klubb möts i kvalfinalen men bara ett lag från klubben får gå
vidare och två lag går vidare från kvalet, vem ska då gå vidare som lag
nummer två? Vilken förlorare ska bli ”lucky loser”. Alltså måste lag från
samma klubb mötas tidigt i kvalet och hur inspirerande är det för de
inblandade lagen?
Om Svenska Cupen ska ses som en elittävling
Om förbundsstyrelsen anser att Svenska Cupen är en tävling där syftet är
att kora den bästa damklubben ska sportslig rättvisa genomsyra hur
tävlingen arrangeras. Vi anser att varje förening endast ska få ställa upp
med ett lag för att likställa den med Svenska Cupen Öppen. Därmed
kringgår vi problemet vi beskrivit ovan. Vi tror att det främsta skälet för
att tillåta flera lag har varit att man vill låta så många som möjligt spela,
samt att klubbarna varit rädda för att göra uttagningar.
Uttagningsproblematiken vid ett lag per klubb kan med fördel lösas genom
att klubbarna arrangerar sina egna kvaltävlingar.
Vi anser också att uttagningstävlingarna bör arrangeras av Svenska
Bouleförbundet, så att förutsättningar gällande startavgifter m.m. blir
samma. Förslagsvis genomförs kval på 5 platser i landet och finalplatserna
fördelas efter antal lag. Kvalet till Svenska Cupen Öppen kan stå som
modell.
Om man beslutar sig för vägen att Svenska Cupen inte är rätt tävling att
gynna bredden vill vi betona att vi tycker att breddverksamheten för
damer är viktig. Man får då på andra sätt gynna bredden, kanske genom
damläger arrangerade av distrikten eller speciella satsningar på vanliga
damtävlingar.

Om Svenska Cupen ska ses som en breddtävling
Om förbundsstyrelsen anser att Svenska Cupen är en tävling som främst
är till för att damer ska få spela mycket boule anser vi att föreningar ska
få ställa upp med obegränsat antal lag i kvalspelet precis som idag. Men
för att detta ska bli rimligt är det viktigt att det även tillåts obegränsat
antal lag från samma klubb i finalen. Detta för att komma runt problemen
med dagens system att lag från samma klubb måste mötas direkt i kvalet.
Även om Svenska Cupen skulle ses som en breddtävling vill vi betona att
vi fortfarande inte tror att spelformen enbart trippel är rätt väg att gå.

