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Bowlingmattan - visar upp
bowling som sport!

Den nya mattan som tagits fram har visats
upp på flera ställen runt om i landet med goda
resultat!
Det är ett utmärkt verktyg och möjlighet för
att visa upp bowlingen även utanför
bowlinghallen.
På Bowla Mera finns mer information om
mattorna och var kommande möjligheter
finns. Nu under hösten arrangeras idrottsdagar
runt om i landet. Missa inte möjligheten att
rekrytera nya medlemmar!
Läs mer

SUL 2018-2019

Information och inbjudan har skickats ut till
alla föreningar, och vi hoppas på många lag
som vill delta i årets liga.
Det var en väldigt uppskattad aktivitet för våra
barn- och ungdomar förra säsongen, så missa
inte att anmäla era lag!
Sista anmälningsdag är den 15/9-2018!

Läs mer här!

Information inför kommande säsong

Blå Boken
Bowlingens regelverk Blå Boken uppdateras
löpande och på hemsidan finns all information.
Det framgår när respektive kapitel senast är
uppdaterat och i början av varje kapitel
framgår också vad som är uppdaterat.
Uppdatera dig och din förening om vad som
gäller!
Har ni frågor eller synpunkter skicka dessa till
sbf@swebowl.se
Blå Boken

Oljeprofiler i allsvenskan

Nytt från denna säsong är att alla lag
i allsvenskan - både damer och herrar ska
använda namngivna profiler som presenterats
under Oljeprofiler 2018/2019. Man får även
använda Elitserieprofilerna.
Här hittar ni profilerna

Spelbarhet för damavtal

Som tidigare meddelats så får damer med
avtal från denna säsong inte längre dubblera i
en serieomgång. Man får respresentera ett
representationslag per omgång.
I Blå Bokens Kapitel D § 301 - 307 beskrivs
alla former för spelbarhet.

Kapitel D

Licenser

Vi har tidigare informerat om att ni som
förening via BITS kan registrera era nya
licenser och återinträden. Genom att aktivera
integration i Idrott Online kan ni även få dessa
registrerade i medlemsregistret!
Har ni frågor så kontakta kansliet på
sbf@swebowl.se

Länk till manualer

Övergång under pågående
säsong

Fönstret för övergång under pågående säsong
kan ske efter serieomgång 2 tom 30
november.
Har vi mottagit fullständigt ifyllda handlingar
senast kl. 11 en vardag kommer övergången
att vara registrerad nästa dag - dvs utan
karenstid - vilket är nytt för i år.
Blå Boken § K 3.1

Kapitel K

Regeländringar avseende klot

Vi vill förtydliga att Svenska Bowlingförbundet följer World Bowlings regelverk, och de har ännu
inte tagit beslut omkring ändringen som USBC har genomfört.
Det är fortfarande det som finns skrivet i Blå Boken § C 9 som gäller för sanktionerade tävlingar
och seriespel.
Vi avvaktar World Bowlings beslut i frågan och återkommer efter detta med ytterligare
information.

Kapitel C

Svenska Bowlingförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Skansbrogatan 7. Tel: 08-699 60 00.sbf@swebowl.se

