NA
ATION
NELLA S
SERIEN
N
Besskrivning – Inform
mation
Nattionella serrien omfatttas av följa
ande nivåerr:
Herrrar:
Dam
mer:

Elitserien - Allsvenskan
A
n - Division
n 1 - Division 2 - Diviision 3
Elitserien - Allsvenskan
A
n - Division
n1

Nattionella serrien för herrrar respek
ations- ochh farmarlag
g (A-lag
ktive damerr består avv representa
ancera till elitnivå,
e
resp
pektive F-la
ag) som vill ha möjlig
ghet att ava
samt för dam
merna även
n av B-lag
som
m inte får a
avancera frrån lägsta nivån.
n
Serieerna förde
elas enligt beskrivning
b
g i Blå Boke
ens kap D och
föru
utsättningarna presen
nteras årlig
gen, under april måna
ad på swebowl.se, unnder fliken Seriespele
et.

Före
ening som anmäler lag förbind
der sig att:
‐
‐
‐
‐

på förening
till alla delar uppfylla de ekonomiska och idrottssliga krav som
s
ställs p
gen enligt
dgar och bestämmels
b
Svenska Bowlingfförbundets (SvBF) stad
ser
ella serien som
s
går av Blå Boken
följa de
e regler förr deltagand
de och speel i Natione
framg
orlek medd
delas underr länken so
om beskrivs i första
årligen
n erlägga d
deltagaravg
gift vars sto
stycket
på bifo
ogad blankkett, medde
ela förändrringar såso
om byte av hemmaha
all eller ban
ngrupp
snarastt möjligt, d
dock senastt fem daga r efter gällande överrgångsdatuum

Anm
mälan är g
giltig och i kraft
k
till dess att:
‐
‐
‐
‐

förenin
ngen gör en
n av- eller ändringsa nmälan på
å bifogad blankett
b
besluta
ade förändringar i Na
öra med sig annullerring av anm
ationella seerien kan fö
mälan
SvBF avv någon nu
u ej känd anledning
a
ttvingas annullera anmälan
laget diskvalificerras eller ute
esluts från Nationella
a serien

ening som anmäler lag ska kän
Före
nna till att:
‐
‐
‐
‐

nyanmälda lag placeras på lägsta nivvå
utebliveen deltagaravgift medför sanktiioner
ansli tillhan
anmäla
an ska vara
a SvBF:s ka
nda senast en (1) dag
g efter gäll ande överg
gångsdatum
en eller förr sent inkom
mmen ava nmälan medför sank
ktioner
uteblive

Betrräffande sttraffåtgärde
er för förse
eelser enlig
gt ovanståe
ende, se Blå Bokens kkap D.

NA
ATION
NELLA SERIEN
S
N
Nya
yanmälan
n – Ändrin
ng – Avan
nmälan
Und
dertecknad fförening ha
ar tagit del av
a informatiion på föreg
gående sida
a i detta PDFF-dokument och förbin
nder
sig att
a följa de regler och förordninga
f
ar som beskkrivs. För att anmälan ska vara gilttig ska den vara
v
SvBF:s
kansli tillhanda
a senast en (1)
( dag efter gällande ö
övergångsd
datum.

1.

Anmäla
an avser (markera
(
med
m kryss i en (1) av rutorna)
A-llag

F-lag
g

F2-lag

B-la
ag

Herrserien
Damserien

2.

3.

Anmäla
an avser (markera med
m kryss i en (1) av rutorna)
älan
Nyanmä

Fylll även i konntaktuppgiftter punkt A-D nedan

Ändring

Fylll även i konntaktuppgiftter punkt A-E nedan

Avanmä
älan

Fylll även i konntaktuppgiftter punkt A-D nedan

Kontakttuppgifter (punkt A--D ifylls allttid)

A
Föreningens namn

D-nummer
Föreningens ID

Underskrrift (ordf. / sekr. / kassör)

Tel dag- och kv
vällstid

Namnförrtydligande

Föreningens e-postadress

Föreningens hemmahall och ort

Bangrupp

h ort
(ev.) Föreeningens gamla hemmahall och

b
(ev.) Gammal bangrupp

B
C
D
E

Blan
nketten skickkas via e-po
ost till Svensska Bowling
gförbundet sbf@swebow
s
wl.se

