UPPGIFTER OCH DIAGNOSER :

OBS! På svenska- Texta gärna!

o högerhänt o vänsterhänt

MEDICINSKT KORT
INFORMATION TILL DIG SOM BLIVIT OMBEDD ATT FYLLA I DETTA KORT:

Sv. Bowlingförbundet (SvBF) är ett specialförbund inom Riksidrottsförbundet.
SvBF har tecknat ett samarbetsavtal med Sv. Handikappidrottsförbundet
(SHIF) att SvBF i huvudsak har övertagit ansvaret för den nationella
verksamheten och medlemsadministrationen, innefattande behörigheten att
infordra och uttolka Medicinska Kort som underlag för rättigheten att deltaga
i SvBF:s sanktionerade tävlingsaktiviteter.
Vid SvBF:s förbundsårsmöte 1999 fastställdes de nu gällande reglerna för
denna rättighet (se baksidan).
BEHÖRIGA ATT FYLLA I DETTA KORT ÄR FÖLJANDE:
För fysiskt handikapp: legitimerad läkare alt. sjukgymnast
För synhandikapp: legitimerad ögonläkare alt. auktoriserad syncentral

För psykisk utvecklingsstörning: LSS-handläggare, psykolog,
kurator, skolläkare, skolsköterska, lärare särskola, förälder

KORTET SKALL FYLLAS I SÅ FULLSTÄNDIGT SOM MÖJLIGT OCH
INSÄNDAS TILL: Svenska Bowlingförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm

o synskada 1.1:_______________________________________________
o förlamningsskada 1.2: Muskeltest på baksidan ska ifyllas
o amputation 1.3: ______________________________________________
o congenital skada 1.4: _________________________________________
o ledstelhet 1.5: _______________________________________________
o Cerebral Pares 1.6:___________________________________________
Ev. utförligare diagnos 1.1 - 6, eller annan adekvat information:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
År för skadetillkomst eller sjukdomsdebut: _______________
Undersökning/testning utförd den: ______/______ ________
o psykisk utvecklingsstörning 1.7
o Härmed intygas att personen tillhör personkrets 1 el. 2 enligt LSS § 1

Sökande att inneha SvBF:s licens med rätt att deltaga i
tävlingsaktiviteter för handikappade:

Personen har genomgått neuropsykologisk utredning som stöder diagnosen
psykisk utvecklingsstörning?
o JA
När och var gjordes utredningen? :

Namn

______________________________________________

_____________________________________________________________

Personnummer

__________________-___________

_____________________________________________________________

Bostadsadress

______________________________________________

Postnummer

____________ Postadress________________________

Förening

______________________________________________

Ort (hall)

______________________________________________

o NEJ
Detta intyg grundar sig därför på:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________

____________________________

Underskrift

Förtydligande

Titel: _____________________________Tel dagtid: __________________

MUSKELTEST respektive LEDRÖRLIGHET
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Regler Handikapplicens
Förbundsmötet 1999 beslutade om följande regler för bestämning av minsta handikapp
i bowling:
1 Minsta handikapp
Om inte annat anges skall följande normer gälla beträffande minsta handikapp berätti gade att delta i tävlingar för handikappade.
Nedanstående exempel täcker inte alla tänkbara fall, kompletteringar kan göras.
1.1 Synskadade
Synskärpa t o m 0.1 (6/60) med bästa korrektion och/eller synfältsbegränsning
högst 20°
.

1.2 Förlamningsskador
70 muskelpoäng är högsta tillåtna poängsumma i nedre extremiteterna vid muskeltestning, enligt ISMGF:s regler. Detta innebär t ex att sammanlagt 2 av de 16 muskelgrupperna är totalt förlamade eller att flera muskelgrupper är lätt förlamade. Minsta
tillåtna förlamning i arm skall vara sådan att handen eller armen är obrukbar i bowling.
1.3 Amputerade
Amputation av hel hand eller hel fot.
1.4 Congenitala skador
Motsvarande 1.3, men att hand- eller fotrester får finnas om detta enligt gemensam
medicinskteknisk bedömning inte ger fördelar i den specialidrott vederbörande önskar
delta i. Förkortning av nedre extremitet skall dessutom vara minst 7 cm.
Hand-/fingerrester enbart på icke-spelarm är ej handikapp i bowling
1.5 Ledstelhet
Total rörelseoförmåga i endera axel, höft, knä eller fotled. Total rörelseoförmåga i
armbåge eller handled på spelarm.
(Total rörelseoförmåga i handled, armbåge på icke-spelarm är ej handikapp i bowling)
1.6 Cerebral pares
T o m CP-ISRA, klass 7. (se särskild klassificering)
1.7 Utvecklingsstörda
De personer som omfattas av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, 1§, punkt 1 och 2:
1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
I internationell handikappidrott finns angivet att skadan normalt ska ha inträffat före 18
års ålder, varför det inte är Självklart att personer med en skada enligt ovan medges
deltagande i internationella tävlingar.
En Granskningsnämnd ( handikapp-gruppen med assistans av expertis) kan i
tveksamma fall agera när det gäller bedömningen om personen är handikappad i
bowling.

