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MOTION FÖR ATT ANVÄNDA AVBYTARE FRITT UNDER T.EX. SERIESPEL. 

BAKGRUND 
Det är nog väl känt för de flesta idag att man har avbytare som kan komma in och avlösa någon 
annan spelare i laget när som helst. Sporter som handboll, hockey, bandy etc. Vi tycker att boulen 
behöver förnyas inom t.ex. seriespel. Vi vill alltså se att varje lag kan ta med sig avbytare som är 
aktiva hela tiden. Behöver man sätta in en spelare som är bra på att skjuta så ska det kunna göras 
när som helst. 

MOTIVERING 
Problemet idag är fler saker, dels får sällan avbytare hoppa in och spela, vi har sett många dåliga 
exempel på detta, dels blir det mer rörelser och händelser i spelet, det blir roligare att se på. 
Matcherna blir säkert mer jämna med att man kan byta in speciella spelare för vissa ändamål. T.ex i 
ett läge där man skulle behöva en annan spelartyp som en skytt kan en sådan bytas in och då före att 
lillen kastats ut. På det sättet kan matcherna bli jämnare och mer spännande. 

BEDÖMNING 
Lösningen bör vara ganska enkel, varje lag anmäler ett visst antal spelare som de då ska ha rätt att 
använda fritt under matcherna, för att underlätta detta att komma igång föreslår vi att det används 
till en början i distriktsspelet, vi kan faktiskt inte se att det ska finnas några hinder, men däremot får 
vi spelet mer intressant för både de spelande och publik. Vi gör otroligt lite för att boulen ska bli en 
sport som folk vill gå och se på. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Vi föreslår att beslutet tas så fort som möjligt då det inte behövs några större ändringar eller 
planering, att ett beslut om antal spelare som får delta i varje lag kan vara av betydelse, att ett beslut 
om i vilken serie det ska provas kan vara något för TK. För de som efterlyser en konsekvensanalys 
föreslår jag att vi inom NSBF sätter ihop en liten grupp som diskuterar detta, det kanske kan 
behövas fler regler som behöver diskuteras. Men beslutet borde vara enkelt, låt oss lägga in den här 
tävlingsformen på prov så fort som möjligt. 
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Vi yrkar alltså på att motionen godtas. 

ne Bagge/otdf. Jonas Bodin/ordf. 
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