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Seniorbowlarna i Landskrona har följande förslag till framtid seriesammansättning. 
  
 Idag har vi i division 1 en mycket stor klasskillnad på lagen. 
Det blir inga spännande och givande matcher för de riktigt bra lagen ( med f.d elitspelare ) 
  
Gör en en så kallad elitserie med 8 lag. Möts 3 eller 4 gr under spelåret. 
Blir spännande och mer likvärdiga matcher. 
Efter våren 2023 placerar man de 7 bästa lagen och segraren i div.2 i den nya serien inför 
2023 -2024. 
När detta seriespel har spelat färdigt får de lag som placerat sig på platserna 7 o 8. kvalspela 
mot 1 och 2 från division 1 ( den nya div. ). Detta göras  vid en sammandragning i neutral 
hall. 
 
Hur många divisioner som sedan kan skapa är beroende av hur många lag som finns till 
hösten. 
Tror inte antalet ökar, mest troligt att något/några lag försvinner. 
Detta beror säkert på att ålderssnittet är högt hos de flesta klubbar och nya medlemmar är inte 
lätt att få tag i. 
Helst 12 lag skall finnas i varje division. 
Här går 1 och 2:an upp och 11 och 12: an flyttas ner. 
 
 
Den lägsta divisionen  div. 4 eller div.5. (nya upplägget ) 
Här finns många av de äldre som kanske inte vill eller kan köra bil till bortamatcherna. 
Det är inte bara i Landskrona som vi har detta problem, har talat med flera klubbar som 
upplever 
detsamma. 
Ett sätt att få alla dessa att fortsätta med sin hobby och hallarna har beläggning. 
Här föreslår vi att alla matcher spelas i hemmahallen. 
Gör upplägget som i Riksserien. 
Bestämt spelschema, samma dag och speltid. 
De flesta hallar har onlinescoring. 
Finns möjlighet att följa sin motståndare live. 
Nackdelen med detta är att den sociala biten att träffa motståndarna försvinner. 
Men fördelarna överväger att klubbarna kan behålla antalet lag. 
 
Det finns säkert en del att finjustera. Vår tanke är att alla klubbar kan tänka till och hur vi kan 
förnya oss. Inte minst våra bowlinghallar behöver hjälp från oss att kunna hålla igång sin 
verksamhet. 
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