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§ K 2, p 2.1 2016-09-01
§ K 2, p 2.2 2016-09-01
§ K 3, p 3.3.1 2016-09-01
§ K 9,p5 kom 2016-02-16
§K4
2015-10-21
§ K 2, p2.1
§ K 2, p2.2

2015-07-01
2015-07-01

§K4
§ K 9, p 1
§ K 9, p 3
§ K 7, p 1.1.2

2015-02-10
2015-02-10
2015-02-10
2014-09-10

Ärende
Ny punkt om parabowling
Från rikslicens till tävlingslicens
Rubrik från rikslicens till tävlingslicens
Rubrik från rikslicens till tävlingslicens
Från 15/9 till ”efter omg 2”
Karenstid borttagen
Kl 08 ändrat till kl 11. Tagit bort ”kan ses i BITS” för
spelbarhet
Övergång från ungdomsförening borttagen, ej aktuellt
Ny punkt, Tävlingslicens B
Ändrat Riks- och tävlingslicens till A- och B-licens
Utländsk spelare erhåller noll i hcp, inte efter snitt i
hemlandet. Efter 24 serier baserat på faktiska resultat.
WTBA ändrat till World Bowling.
Dynamiskt hcp till hcp och spelstyrka.
Dynamiskt hcp till hcp. Tillägg om resultat saknas och
24 serier istället för 12.
Ny punkt.
Tillägg om moderförening.
Ny punkt
Tagit bort text om epostanmälan
Rikslicens till Bowlinglicens A.
Distriktsslicens och Hallicens till Bowlinglicens B Max
värdesumma tillagd.
Tävlingslicens till Bowlinglicens T.
Ändrat Handikapp till Para.
Klockslag ändrat 08 till 11 samt 12 till 14.
Förutom moderförening nu också annan förening.
Punkt utgår. Restriktioner efter 31/3 borta. P 2.1 gäller.
Gäller endast Nationella serien - ej SDF-serier.
Ändrat dynamiskt hcp till spelstyrka
Förtydl om att spelare släpps helt vid inaktivering, och
att spärrning ska ske innan inaktivering
Ändrat från 15/9 till 30/9
Spelare som avregistrerats kan nästa spelår inte göra
återinträde i ny förening efter 31/3.
Inaktiveringsperiod ändrad från 21/5-15/9 till 1/7-30/9.
Hänvisning till specifik § i kap F borttagen
Hela punkten omgjord pga nytt beräkningssätt av hcp.
Ny punkt. Damer kan skriva avtal med herrförening.
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Varje tävling i bowling av allmän och officiell natur ska spelas och ledas i full överensstämmelse
med följande regler och bestämmelser. Dispensansökan om undantag från dessa regler behandlas
av SvBF genom dess Förbundskansli.

§K1

Tävlingslicens

1.

Allmänt
I bowlingsammanhang delar man in spelare i två huvudgrupper:
1.1 Licensierad
1.2 Olicensierad

2.

Licensnivåer
Inom SvBF och dess underorganisationer förekommer följande licensnivåer med
tillhörande giltighet:
2.1

Bowlinglicens A. Berättigar till deltagande i allt av SvBF sanktionerat tävlings- och
seriespel.

2.2

Bowlinglicens B. Berättigar till deltagande i individuella tävlingar med max 10 000
kr i total värdesumma, samt till spel i av SDF arrangerat seriespel (tex distriktsserier
och reservlagsserier). Tidigare Hallicens ingår.

2. 3 Bowlinglicens T (Tävlingslicens). Berättigar till deltagande i av SvBF sanktionerade
individuella tävlingar. Bowlinglicens T berättigar inte till seriespel
Kommentar:
3.

Parabehörighet kan sökas för alla licensnivåer.

Tävlingslicens – Allmänt
3.1 För deltagande i av SvBF sanktionerat tävlings- eller seriespel. fordras av SvBF
utfärdad tävlingslicens i form av tävlingslicens. Tävlingslicens knyts alltid till en
förening.
3.2

Föreningstillhörigheten genom licens gäller normalt för ett spelår. Med spelår avses
tidsperioden 1 juli t.o.m. 30 juni. Föreligger inget spelarkontrakt mellan spelare och
förening så anses spelaren och föreningen via registeringsanmälan ha ingått en
överenskommelse om föreningstillhörighet för ett spelår. Denna överenskommelse
om föreningstillhörighet förlängs automatiskt inför varje nytt spelår om inget annat
överenskommits. Se även regler som behandlar övergång och avregistrering.

3.3

All anmälan om förändring av status för tävlingslicens ska göras på därför avsedd
registreringshandling. Anmälan ska insändas till förbundskansliet via post eller epost innehållande en kopia på originalanmälan. Det åligger varje spelare att övertyga
sig om att registreringshandlingen är korrekt ifylld med nödvändiga
namnunderskrifter, inlämnad i rätt tid.
Kommentar:

3.4

Det är inte längre möjligt att faxa in registreringshandling.

Ingen spelare får i egenskap av funktionär för föreningens eller SvBF/SDF:s räkning,
skriva under sin egen registreringshandling.
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Avgifterna för samtliga licenser fastställs av Förbundsmötet.

Straffåtgärder
Brott mot regler i § K 1 bestraffas enligt nedan:
4.1

En till SvBF ansluten förening som bryter mot bestämmelserna kan straffas enligt
RF:s stadgar § 14 och 15.

4.2

Medlem i en till SvBF ansluten förening som bryter mot bestämmelserna kan straffas
enligt följande:
a)
Tillrättavisning om förseelsen är att anses som ringa
b)
Avstängning under en tid av högst två år om förseelsen är att anses som grov
c)
Uteslutning för alltid om förseelsen är att anses som synnerligen grov: Se Kap
A, SvBF:s stadgar § 4 och § 35.

§K2
1.

KAPITEL K

Inregistrering av tävlingslicens

Nyregistrering
1.1 En icke tidigare licensierad spelare kan när som helst under spelåret licensiera sig för
en förening genom anmälan till SvBF. Vid anmälan från förening till SvBF om
nylicensiering kontrollerar SvBF om det finns hinder för att godkänna licensiering.
1.2

Aktiv licens
Spelaren anses vara licensierad med aktiv licens då spelaren ses registrerad i BITS
(Licenser). För registreringsanmälningar råder normalt en halv arbetsdags
handläggningstid.
1.2.1 Seriematcher
För att anses inneha aktiv licens på matchdagen så ska spelares
registreringsanmälan vara förbundskansliet tillhanda senast kl. 11:00 sista
vardagen innan match. Spelare som ses registrerad i BITS efter kl. 14:00 sista
vardagen innan match innehar aktiv licens. Beträffande spelbarhet i seriematch
hänvisas till Kapitel D.
1.2.2 Övrigt tävlingsspel
Beträffande spelbarhet i övriga lagtävlingar eller mästerskap efter
handläggningstiden hänvisas till Kapitel E, § E 103 eller lokala föreskrifter.

Kommentar:

2.

Exempel på hinder mot nylicensiering skulle kunna vara sk spärrning av
spelaren hos SvBF eller att karenstiden vid tidigare licensiering
fortfarande gäller.

Återinträde
2.1 Spelare som senast den 30 september avregistrerats, men under samma spelår på nytt
önskar registrering (licens) i moderförening kan utan restriktioner registreras under
förutsättning att inte ”spärrning” skett enligt § K 5. Se punkt 1.2 för
handläggningstid.
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3.

Spelare som avregistrerats under samma spelår, men önskar registrering (licens) i
annan förening kan under perioden 15 september tom 30 november göra övergång
enligt övergångsregler i detta kapitel.

3.1

En till SvBF ansluten förening som bryter mot bestämmelserna kan straffas enligt
RF:s stadgar § 14 och 15.

3.2

Medlem i en till SvBF ansluten förening som bryter mot bestämmelserna kan straffas
enligt följande:
a)
Tillrättavisning om förseelsen är att anses som ringa
b)
Avstängning under en tid av högst två år om förseelsen är att anses som grov
c)
Uteslutning för alltid om förseelsen är att anses som synnerligen grov: Se Kap
A, SvBF:s stadgar § 4 och § 35.

Övergång, tävlingslicens

Allmänt
Anmälan om övergång till ny förening med namnunderskrift av moderföreningen och den
nya föreningen ska på avsedd registreringsanmälan inlämnas till SvBF via post eller e-post.
SvBF godkänner slutligen övergång.
Kommentar:

a)

b)
2.

3.
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Straffåtgärder
Brott mot regler i § K 2 bestraffas enligt nedan:

§K3
1.

KAPITEL K

Exempel på hinder mot övergång skulle kunna vara sk spärrning av
spelaren hos SvBF eller att karenstiden vid tidigare licensiering
fortfarande gäller.
Det är inte längre möjligt att faxa in registreringshandling.

Övergång till ny förening inför nytt spelår
2.1 En spelare anses löst från överenskommelsen som ingåtts via registreringsanmälan
om denne inför ett nytt spelår fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot
moderföreningen och senast innan 20 maj aviserat moderföreningen bytet.
2.2

Anmälan om övergång ska ha ankommit till förbundskansliet senast 20 maj – eller
första vardagen efter, om 20 maj infaller en helgdag.

2.3

Spelaren anses inneha aktiv licens, samt vara spelklar för den nya föreningen 1 juli.

Övergång till ny förening under pågående spelår
3.1 Övergång till ny förening utan flytt
3.1.1 Kan ske efter serieomgång 2, och tom 30 november. Detta under förutsättning
att följande villkor uppfylls:
moderföreningen och spelaren är överens om att bryta gällande
överenskommelse eller kontrakt
anmälan om övergång till ny förening med namnunderskrift av
moderföreningen och den nya föreningen har insänts till SvBF med
ankomstdatum till förbundskansliet senast 30 november – eller första
vardagen efter, om 30 november infaller en helgdag. Anmälan kan vid
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behov insändas till förbundskansliet via e-post innehållande en kopia på
originalanmälan.
3.1.2 Om fullständigt ifyllda handlingar inkommit till förbundskansliet senast kl
11:00 en vardag kommer spelaren att inneha Aktiv licens för den nya
föreningen redan nästkommande dag, dvs utan karenstid.
3.1.2.1

Seriematcher
Beträffande spelbarhet i seriematch hänvisas till Kapitel D.

3.1.2.2

Övrigt tävlingsspel
Beträffande spelbarhet i övriga lagtävlingar eller mästerskap
hänvisas till Kapitel E, § E 103 eller lokala föreskrifter.

Kommentar:

3.2

Med serieomgång avses de i verksamhetsprogrammet angivna fasta
serieomgångarna. Det finns ingen koppling till om moderförening
eller den nya föreningen spelar eller inte under serieomgången. Se
även Kapitel D för definition av serieomgång.

Övergång till ny förening i samband med flytt
3.2.1 Kan ske under perioden 1 juli tom 31 mars. Detta under förutsättning att
följande villkor uppfylls:
moderföreningen och spelaren är överens om att bryta gällande
överenskommelse eller kontrakt
anmälans (med namnunderskrift av moderföreningen och den nya
föreningen) ankomstdatum till förbundskansliet är senast 31 mars.
spelare gör en verklig flytt mellan två orter. Avståndet mellan orterna
ska vara minst 30 km. Anställning, studier eller motsvarande på annan ort
avses pågå minst sex månader. Handlingar som verifierar flytt
(mantalsskrivningsintyg eller intyg av arbetsgivare/skola) ska insändas
tillsammans med registreringsanmälan.
anmälans ankomstdatum är inom sex månader efter det att den nya
adressen registrerats i mantalsskrivningen.
den nya föreningens hemort inte är samma som moderföreningens.
3.2.2 Spelaren innehar Aktiv licens för den nya föreningen så snart spelarens
övergång registrerats i BITS. För registreringsanmälningar råder en arbetsdags
handläggningstid.
3.2.2.1
Seriematcher
För att anses inneha aktiv licens för den nya föreningen på
matchdagen så ska spelares registreringsanmälan vara
förbundskansliet tillhanda senast kl 11:00 sista vardagen innan
match (se Kap D för definition av spelomgång). Beträffande
spelbarhet i seriematch hänvisas till Kapitel D.
3.2.2.2

3.3

Övrigt tävlingsspel
Beträffande spelbarhet i övriga lagtävlingar eller mästerskap efter
karenstiden hänvisas till Kapitel E, § E 103 eller lokala föreskrifter.

Övergång från moderförening utan lag i reguljärt seriespel
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3.3.1 Med reguljärt seriespel avses Nationella Serien. Sådan övergång kan ske under
perioden 1 juli tom 31 mars. Detta under förutsättning att följande villkor
uppfylls:
moderföreningen och spelaren är överens om att bryta gällande
överenskommelse eller kontrakt
anmälans (med namnunderskrift av moderföreningen och den nya
föreningen) ankomstdatum till förbundskansliet är senast 31 mars.
att den nya föreningen har lag deltagande i reguljärt seriespel.
3.3.2 Spelaren anses vara licensierad med aktiv licens för den nya föreningen då
spelaren ses registrerad i BITS (Licenser). För registreringsanmälningar råder
en arbetsdags handläggningstid. Se även § K2, p 1.2 beträffande Aktiv licens,
seriematch, övriga lagtävlingar och mästerskap.
3.4

Övergång – Tävlingslicens B
3.4.1 Sådan övergång kan ske för spelare med tävlingslicens B under perioden
1 juli – 15 maj. Detta under förutsättning att följande villkor uppfylls:
moderföreningen och spelaren är överens om att bryta gällande
överenskommelse eller kontrakt
anmälans (med namnunderskrift av moderföreningen och den nya
föreningen) ankomstdatum till förbundskansliet är senast 31 mars.
3.4.2 Spelaren anses vara licensierad med aktiv licens för den nya föreningen då
spelaren ses registrerad i BITS (Licenser). För registreringsanmälningar råder
en arbetsdags handläggningstid. Se även § K2, p 1.2 beträffande Aktiv licens,
lagtävlingar utöver seriespel och mästerskap.

4.

Straffåtgärder
Brott mot regler i § K 3 bestraffas enligt nedan:
4.1

En till SvBF ansluten förening som bryter mot bestämmelserna kan straffas enligt
RF:s stadgar § 14 och 15.

4.2

Medlem i en till SvBF ansluten förening som bryter mot bestämmelserna kan straffas
enligt följande:
a)
Tillrättavisning om förseelsen är att anses som ringa
b)
Avstängning under en tid av högst två år om förseelsen är att anses som grov
c)
Uteslutning för alltid om förseelsen är att anses som synnerligen grov: Se Kap
A, SvBF:s stadgar § 4 och § 35.

§K4

Inaktivering av licenser

Inaktivering av licens kan göras i BITS (rankingsystemet) under perioden 1 juli – 30 september.
Detta under förutsättning att spelare inte har spelat sanktionerat serie- eller tävlingsspel under
samma period. Vid inaktivering av spelare släpper man spelaren helt. Har en spelare inte
fullgjort sina ekonomiska förpliktelser, ska föreningen spärra (se § K 5, p 2) spelare innan
inaktivering sker.
Kommentar:

Uppgradering av licensform kan ske under hela säsongen. Nedgradering av
licensform (t ex från A-licens till B-licens) kan göras fram till och med den 30
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september, under förutsättning att spelaren inte har spelat serie- eller
tävlingsspel under perioden 1 juli – 30 september.

§K5
1.

Spärrning av övergång och återinträde

Vid övergång inför nytt spelår enligt § K 3, eller vid återinträde till annan förening än
moderföreningen enligt § K 2 kan endast nedanstående innebära hinder:
-

spelaren har avsagt sig ovanstående rätt genom spelarkontrakt eller liknande
dokument.
spelaren har inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot moderförening ansluten
till SvBF.

2.

Om spelaren inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot moderföreningen kan
spelaren "spärras" för licensiering i ny förening under maximalt tre spelår. Det åligger
moderföreningen att i ansökan om spärrning meddela SvBF ekonomiska krav, vilka ska
dokumenteras.

3.

Beslut om spärrning fattas av SvBF.

4.

SvBF kan i förekommande fall även spärra spelare från spel i länder där det finns avtal
med det nationella förbundet. På samma sätt kan utländska spelare spärras från spel i
Sverige.

§K6

Samarbetsavtal mellan föreningar

1.

Två föreningar kan upprätta samarbetsavtal avseende gemensamt nyttjande av spelare
under spelåret. Avtalet, undertecknat av bägge föreningar, ska ha inkommit till SvBF
senast 30 november innevarande spelår för registrering samt aktivering i BITS.

2.

Förening kan endast registrera samarbetsavtal med EN annan förening per spelår.

3.

Avtalet kan tecknas i perioden 1 juli – 30 november. Avtalet kan endast tecknas för ett
spelår i taget.

4.

I alla mästerskap och tävlingar förutom SM för 8-mannalag representerar spelarna utan
undantag moderföreningen.

5.

Spelarens möjligheter att delta i seriespel regleras i Kapitel D, alternativt av regler i lokalt
seriesystem.

6.

Straffåtgärder
Brott mot regler i § K 6 bestraffas enligt nedan:
6.1

En till SvBF ansluten förening som bryter mot bestämmelserna kan straffas enligt
RF:s stadgar § 14 och 15.

6.2

Medlem i en till SvBF ansluten förening som bryter mot bestämmelserna kan straffas
enligt följande:
a)
Tillrättavisning om förseelsen är att anses som ringa
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Avstängning under en tid av högst två år om förseelsen är att anses som grov
Uteslutning för alltid om förseelsen är att anses som synnerligen grov: Se Kap
A, SvBF:s stadgar § 4 och § 35.

Individuella spelaravtal med annan förening

Spelare som tillhör en moderförening som inte deltar med lag i Nationella serien för Herrar
respektive Damer, kan spela för annan förening enligt nedan.
1.1

Damer
1.1.1 Damspelare licensierad för moderförening som saknar damlag i Nationella
Serien har möjlighet att spela för en annan förenings damlag, i Nationella
Serien, nedan kallad ”avtalsförening”.
1.1.2 Damspelare licensierad för moderförening som saknar herrlag i Nationella
Serien har möjlighet att spela för en annan förenings herrlag, i Nationella
Serien, nedan kallad ”avtalsförening”.

1.2

Herrar
Herrspelare licensierad för moderförening som saknar herrlag i Nationella Serien har
möjlighet att spela för en annan förenings herrlag, i Nationella Serien, nedan kallad
”avtalsförening”.

1.3

Avtalsupprättande
Berörda spelare kan på individuell bas upprätta avtal med valfri avtalsförening.
Avtalet, undertecknat av de tre inblandade parterna – spelare, moderförening och
avtalsförening – ska ha inkommit till SvBF senast 30 november innevarande spelår
för registrering samt aktivering i BITS.

2.

Avtalsförening kan registrera avtal med flera spelare, även om spelarna har olika
moderföreningar.

3.

Tecknande
Avtal kan tecknas i perioden 1 juli – 30 november. Avtal kan endast tecknas för ett spelår i
taget.

4.

Uppsägning
4.1 Avtal kan sägas upp under perioden 15 september – 30 november om parterna är
överens om detta.

5.

4.2

Om spelaren gör en övergång från moderföreningen till annan förening under
avtalstiden anses övergångshandlingarna fungera som uppsägning och avtalet upphör
att gälla.

4.3

Spelare får efter uppsägning teckna nytt avtal med annan avtalsförening under
perioden 15 september – 30 november.

I alla mästerskap och tävlingar förutom SM för 8-manna lag representerar spelaren utan
undantag moderföreningen.
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6.

Spelarens möjligheter att delta i seriespel regleras i Kapitel D, alternativt av regler i lokalt
seriesystem.

7.

Straffåtgärder
Brott mot regler i § K 7 bestraffas enligt nedan:
7.1

En till SvBF ansluten förening som bryter mot bestämmelserna kan straffas enligt
RF:s stadgar § 14 och 15.

7.2

Medlem i en till SvBF ansluten förening som bryter mot bestämmelserna kan straffas
enligt följande:
a)
Tillrättavisning om förseelsen är att anses som ringa
b)
Avstängning under en tid av högst två år om förseelsen är att anses som grov
c)
Uteslutning för alltid om förseelsen är att anses som synnerligen grov: Se Kap
A, SvBF:s stadgar § 4 och § 35.

§K8
1.

a)
b)
c)
d)
2.

Klassindelning

Licenserade spelare indelas, utöver vad som sägs i § K 1, i förekommande fall i följande
fastställda åldersgrupper:
Ungdom – Till och med det kalenderår, under vilket spelaren fyller 16 år
Junior – Till och med det kalenderår, under vilket spelaren fyller 21 år
Oldgirls/Oldboys – Från och med det kalenderår, under vilket spelaren fyller 55 år
Veteran – Från och med det kalenderår, under vilket spelaren fyller 65 år

Klassgränser för funktionsnedsatta
Herrar
Klass A
B
C
D

3.

Snitt
161 och högre
136 – 160
111 – 135
110 och lägre

Damer
Klass A
B
C
D

Snitt
146 och högre
126 – 145
101 – 125
100 och lägre

Ränna
Klass A
B

Snitt
150 och högre
149 och lägre

Straffåtgärder
Brott mot regler i § K 8 bestraffas enligt nedan:
3.1

En till SvBF ansluten förening som bryter mot bestämmelserna kan straffas enligt
RF:s stadgar § 14 och 15.

3.2

Medlem i en till SvBF ansluten förening som bryter mot bestämmelserna kan straffas
enligt följande:
a)
Tillrättavisning om förseelsen är att anses som ringa
b)
Avstängning under en tid av högst två år om förseelsen är att anses som grov
c)
Uteslutning för alltid om förseelsen är att anses som synnerligen grov: Se Kap
A, SvBF:s stadgar § 4 och § 35.

§K9

Licenssnitt och Dynamiskt handicap
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1.

Allmänt
Till förbundet anslutna spelare, spelar med det personliga snitt och dynamiska hcp som
gäller för tävlingar – se kapitel F.

2.

Nylicensiering
Vid nylicensering av spelare erhåller spelaren hcp = 0. När minst tolv sanktionerade serier
registrerats i BITS erhåller spelaren en spelstyrka baserat på de faktiska resultaten.

3.

Snitt- och hcp-beräkning
3.1 Dynamiskt hcp är baserat på rankingpoäng från seriespel i sanktionerade serier samt
tävlingsspel i sanktionerade tävlingar för spelarens 25 bästa resultat under rullande
helår. Uppdatering av snitt/ dynamiskt hcp sker varje dag, då årets resultat ersätter
föregående års resultat för motsvarande dag. Finns det inte 25 resultat registrerade
under året används äldre resultat så att man uppnår 25 resultat totalt.
3.2

Nylicensierade kommer från första registrerade serie att få ett snitt baserat på
faktiska resultat.

3.3

Spelare som gör återinträde och har resultat registrerade kommer att erhålla snitt/ hcp
för de 25 bästa resultaten som finns registrerade. Är registrerade resultat från 2009
eller tidigare eller om resultat saknas, så räknas spelaren som nylicensierad och får
noll i dynamiskt hcp tills 24 serier finns registrerade.

3.4

Hcp i tävling är i normalläget noll (0). Arrangör väljer procentsats eller annan
modell, samt nollgräns och även maximalt handikapp för tävlingen.

4.

Utländska spelare
Spelare från annat nationsförbund som önskar licensera sig i Sverige, erhåller noll i hcp.
När minst tjugofyra serier registrerats i BITS erhåller spelaren en spelstyrka baserat på de
faktiska resultaten. Spelare kan inneha licens i mer än ett nationsförbund inom World
Bowling. Om spelare döms till av stängning gäller denna avstängning för spel i alla
nationsförbund.

5.

Korrekt hcp
Det åligger både spelarens förening samt spelaren själv att alltid se till att spelarens
dynamiska hcp motsvarar spelarens faktiska spelstyrka.
Kommentar:

Begäran om korrigering av spelstyrka kan skriftligen göras av spelaren,
alternativt av ordförande, sekreterare eller kassör i spelarens förening.

6.

Parabowling
Begäran om korrigering eller bekräftande av spelstyrkegrundande snitt kan skriftligen
göras av föreningen genom ordförande, sekreterare eller kassör. Bekräftande av
spelstyrkegrundande snitt görs till arrangören när spelaren ännu inte uppnått 12
tävlingsserier.

7.

Straffåtgärder
Brott mot regler i § K 9 bestraffas enligt nedan:
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7.1

En till SvBF ansluten förening som bryter mot bestämmelserna kan straffas enligt
RF:s stadgar § 14 och 15.

7.2

Medlem i en till SvBF ansluten förening som bryter mot bestämmelserna kan straffas
enligt följande:
a)
Tillrättavisning om förseelsen är att anses som ringa
b)
Avstängning under en tid av högst två år om förseelsen är att anses som grov
c)
Uteslutning för alltid om förseelsen är att anses som synnerligen grov: Se Kap
A, SvBF:s stadgar § 4 och § 35.

§ K 10 Ranking
1.

Seriespel
Vid varje match som sanktionerats av SvBF eller SDF utdelas rankingpoäng. Förutom att
spelare erhåller rankingpoäng för varje vunnen banpoäng utdelas rankingpoäng beroende
på hur spelarens resultat står sig jämfört med matchens övriga spelare. Fördelningen för
respektive serienivå framgår av tabeller i BITS på http://bits.swebowl.se.

2.

Tävlingar
Vid varje tävling som sanktionerats av SvBF utdelas rankingpoäng baserat på vilken
tävlingskategori aktuell tävling tillhör. Antal spelare som erhåller rankingpoäng och
poängfördelning för respektive kategori framgår av tabeller i BITS på
http://bits.swebowl.se.

3.

Aktuell rankinglista återfinns på http://bits.swebowl.se/query.aspx.

Kommentar:

Rankingpoäng utdelas även för spelare med svensk licens vid Europa- och
Worldtour-tävlingar.
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SVENSKA BOWLINGFÖRBUNDET
Exempel på avtal mellan förening och spelare
Allmänt vid avtal mellan förening och utövare
Föreningens stadgar kan på individplanet huvudsakligen sägas ta fasta på att reglera förhållandet
mellan medlemmar i allmänhet och föreningen, alltså inte i första hand föreningens relation till
de medlemmar som också är aktiva utövare. För att tydliggöra förhållandet med aktiva utövare
rekommenderas att föreningens stadgar kompletteras med individuella avtal.
Det rekommenderas att föreningen med alla aktiva utövare har skriftliga avtal som klargör både
föreningens och utövarens rättigheter och skyldigheter, samt i överensstämmelse med Svenska
Bowlingförbundets regelverk.
Avtalstider på mer än 4-5 år avråds då sådana avtal sannolikt kan angripas som oskäliga (enligt
36§ avtalslagen).
Någon nedre legal åldersgräns finns inte så länge som vårdnadshavare godkänt avtalet (skriftligt).
Rekommenderas att avtal ersätts med ett nytt avtal när utövaren fyllt 18 år.

Nedanstående text är ett EXEMPEL på hur ett avtal kan se ut:
Nedanstående kommer även att finnas som en redigerbar version i blankettarkivet på
www.swebowl.se.
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Följande avtal har ingåtts mellan
_____________________________ ,
Föreningens id-nummer

____________________________________________, och
Föreningens namn (nedan kallad Föreningen)

_____________________________ ,
Spelarens personnummer

____________________________________________
Spelarens namn (nedan kallad Spelaren)

1 § Avtalstid
1.1 Detta avtal gäller
fr.o.m. 20___- ____- ____ t.o.m. 20___-____ -____.
Avtalet kan sägas upp
a) efter att en skriftlig överenskommelse slutits om att avsluta avtalet
b) utan att förvarning ges, på grund av särskilt skäl. Särskilda skäl föreligger för Spelarens del om Föreningen
på ett felaktigt sätt sköter sina åtaganden enligt § 2 i mer än en månads tid. Särskilt skäl föreligger för
Föreningens del om Spelaren bryter mot dopingbestämmelserna eller, efter det att skriftlig varning tidigare
utfärdats, om Spelaren på ett felaktigt sätt sköter sina åtaganden enligt § 3 i mer än en månads tid. Om
avtalet hävs på grund av särskilda skäl kan skadestånd utkrävas av den felande parten.
1.2 Till avtalet hör följande bilagor, vars innehåll är bindande för parterna.
Förslag på bilagor:
– gällande försäkringsvillkor
– regler för resor
– alkoholpolicy

§ 2 Föreningens åtagande
Föreningen förbinder sig till:
2.1 att till SvBF/SDF, och i förekommande fall Spelarens nya förening, meddela förändringar/överlämna
underskriven registreringsanmälan utan dröjsmål
2.2 att under avtalstiden erbjuda möjlighet till regelbundna matcher och träning
2.3 att under avtalstiden utge ersättning eller kostnadstäckning enligt följande:
2.3.1 Då Spelaren använder egen bil för transport av spelare/utrustning i samband med gruppaktiviteter som t
ex seriematch utgår ersättning i form av …
2.3.2 Då Spelaren transporterar sig till och från allmän samlingsplats inför match/träning utgår ersättning i form
av …
2.3.3 Då Spelaren avstår förvärvsarbete på Föreningens initiativ utgår ersättning i form av …
2.3.4 Övriga ersättningar…
Förening och spelare skall betala sociala avgifter och skatter direkt i enlighet med gällande lag. Detta omfattar
samtliga former av ersättningar, kontant eller värdet av naturaförmåner. Spelare som ådöms diskvalifikation för brott
mot dopingreglerna enligt § 3, p 5 nedan, har inte rätt att under sådan tid, högst 3 månader, från föreningen uppbära
ekonomisk ersättning enligt första stycket.

§ 3 Spelarens åtagande
Spelaren förbinder sig till:
3.1 att under avtalstiden bedriva sitt bowlingutövande i Föreningen, och i största möjliga mån delta i de av
Föreningen anordnade aktiviteter, såsom seriespel, träningsverksamhet och andra aktiviteter som anordnas i
Föreningen namn och enligt Föreningen stadgar
3.2 att underhålla och försöka utveckla sin förmåga och skicklighet som bowlingspelare, samt att avstå från
handlingar som kan skada idrotten och Föreningen rykte.
3.3 att när Spelaren nomineras, delta i de uppdrag som Spelaren uttagits till och då vara en god representant för
Föreningen och för svensk bowling både på och utanför banorna.
3.4 att varje år under avtalstiden betala beslutade medlemsavgifter till Föreningen
3.5 att inte använda dopingpreparat, och att i alla delar följa SvBF:s och Riksidrottsförbundets (RF) regler och
föreskrifter om doping och alkohol.
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3.6 här kan skrivas in andra arrangemang som Föreningen vill att Spelaren medverkar i, t ex sponsorkvällar,
funktionärsarbete, lottförsäljning
Spelaren är dock inte skyldig att medverka om hinder föreligger på grund av krav från ordinarie arbetsgivare,
sjukdom eller liknande angelägenhet. Dock skall sådana hinder för deltagande i avtalad verksamhet omedelbart
anmälas till ansvarig i föreningen.
Beskriv eventuella andra godtagbara skäl för Spelaren att inte medverka.

§ 4 Reklam
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Föreningen har rätt att använda Spelarens namn och bild i reklam.
Personligt reklamengagemang för Spelaren kräver Föreningens godkännande och får inte konkurrera med
avtal som Föreningen slutit.
Endast med Föreningens medgivande har spelaren rätt att i personligt reklamsammanhang uppträda i
Föreningens tävlingsdräkt eller i Föreningens namn.
Endast med Föreningens medgivande har spelaren rätt att i sanktionerad tävling uppträda i annan dräkt än
Föreningens tävlingsdräkt.
Spelaren får med sin medverkan i reklam inte riskera att skada bowlingens anseende eller strida mot god smak
och sed i idrottsligt avseende .

§ 5 Giltighet samt uppsägning
5.1 Detta avtal kan, när som helst säga upp av Spelaren för byte till annan bowlingföreningen, förutsatt att
Föreningen och den nya föreningen är överens, samt att detta är i enlighet med de av SvBF vid varje tid
beslutade övergångsreglerna. Beskriv de ekonomiska förutsättningarna om byte sker under pågående
säsong.
5.2 Avtalet kan sägas upp i samband med att Spelaren flyttar till annan ort. Beskriv de ekonomiska
förutsättningarna om byte sker under pågående säsong.
5.3 Avtalet kan sägas upp av Spelaren om Spelaren beslutar att inte längre utöva sporten bowling. Beskriv de
ekonomiska förutsättningarna om uppsägning sker under pågående säsong.
5.4 Efter avtalstidens utgång har Spelaren rätt att övergå till annan förening inom Sverige i enlighet med de av
SvBF vid varje tid beslutade övergångsregler.

§ 6 Tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras enligt RF:s stadgar Kap 15.

§ 7 Avtalsutväxling och registrering
Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar, varav Föreningen och Spelaren fått var sitt.

Ort ___________________________

Datum _______________________

_______________________________
Föreningen

_______________________________
Spelaren

_______________________________
Namnförtydligande

_______________________________
Namnförtydligande

Ett kontrakt med en omyndig spelare skall innehålla vårdnadshavarens underskrift/er

_______________________________
Namnteckning

_______________________________
Namnteckning

_______________________________
Namnförtydligande

_______________________________
Namnförtydligande

