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Ordförande har ordet

Nu går vi med stormsteg mot ljusare tider och
det betyder att vi närmar oss kval och
slutspel. Det ser onekligen spännande och
ovisst ut i många serier och vi får hoppas på
en fantastisk avslutning på seriespelet.
Vid årets ordförande konferens lades
riktlinjerna ut för de kommande åren och ni
kan hitta aktiviteter och mål för SvBF
verksamhet för 2018/2019 på hemsidan. Det
känns som att vi har ett digert program
framför oss men som vi tror skall ta bowlingen
ytterligare ett steg framåt.
Önskar er alla lycka till i säsongsavslutningen
och att vi skall lyckas med vår största
utmaning att rekrytera fler bowlare till vår
sport.
Ulf Sjöblom
förbundsordförande
Mer info om VI2025

Avtalsfrågan
Styrelsen beslutade att avtalen ska finnas kvar, men begränsas till att varje spelare endast
får representera en förening per omgång. Denna förändring avser både dam- och
föreningsavtalet. Beslut har även tagits avseende § D 302 punkt 2 gällande förening med
både herr- och damlag, där får damerna endast representera ett (1) representationslag per
omgång, och i övrigt kombinera spel i Nationella serien herr och Nationella serien dam så
länge F-lagsregler följs.
Ändringarna träder i kraft den 1/7-2018 och alla detaljer kommer att framgå i inbjudan till
Nationella serien som skickas ut senast den 15/4-2018.
Läs mer...

Individuella SM
Kvalet pågår i New Bowl
Center Gullmarsplan,
Stockholm mellan 23/2
- 20/5-2018.
Finalerna spelas 2527/5 förutom Elit-SM
som spelas 4-5/7 i
samband med SMveckan i Helsingborg.
Välkomna med er
anmälan!
Läs mer...

Para SM

Årets Para-SM kommer
att spelas i Örebro
18-20/5.
Anmälan öppnas den
26/3-2018. Välkomna
med er anmälan då!

Inbjudan

Kvalspelet 2018

Planeringen av kvalet 2018 pågår för fullt och senast fredagen den 20 april ska alla hallar, lag
och tider finnas tillgängliga i BITS. Redan idag finns de olika kvalträden publicerade.
Nytt för i år är också kravet på Scoring Online, ett årsmötesbeslut från 2015 som nu träder i
kraft.

Ansök för licens
I somras lanserade vi ansök
för licens i BITS, där ni själva
kan registrera era nya
licenser på ett enkelt sätt.
Vi ser gärna att ännu fler
hittar hit, då man på grund
av GDPR som träder i kraft
25/5-2018, inte kommer att
kunna skicka B-licenser på
lista längre.
GDPR = General Data Protection
Regulation

Integration BITS Idrott Online
Få över alla nya medlemmar
till Idrott Online.

Ni måste aktivera integrering
i Idrott Online, och när detta
är gjort så kommer de
licenser ni registrerar i BITS
automatiskt in i ert
medlemsregister i Idrott
Online.

Medlemmar till
Idrott Online

Ni kan också få över era
övriga medlemmar till Idrott
Online om ni inte reda har
registrerat dem.
Genom att använda en excelfil så kan ni enkelt få över
dessa till Idrott Online.

Länk till manual

Länk till manual

Länk till manual

Stegutbildningarna förändras från 1/7-2018

Svenska Bowlingförbundet har tagit beslut om övergång till ETBFs utbildningsmaterial för
nationella tränare från 1/7-2018.
För de som idag är utbildade på steg 3 och 4 kommer licensen gälla till den 31/12-2019, och
sedan kommer övergång till ETBF hanteras individuellt.
Utbildningar på distriktsnivå kommer att finnas kvar, men materialet ska uppdateras och
ansvaret för genomförande behålls i SDFs regi.
Huvudsyftet med förändringen är att vi ska lära ut "modern bowling" oavsett vilken
utbildningsväg man väljer. Ytterligare information kommer under våren.
Läs mer om ETBF:s utbildningar

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

