Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera

Inbjudan BHL 2019

BHL-ligan (Bowla Hela Livet) är en enklare
form av ligaspel med rapportering av
resultaten online/internetliga. Öppen för alla
där man kan tävla på ett enkel och billigt sätt!
Ligan startar vecka 11, läs mer här och anmäl
ett lag redan idag!
Läs mer här!

Damfrågan i fokus

Under januari månad har Svenska Bowlingförbundet skickat ut en enkät till samtliga 54
föreningar i damernas nationella serie. Där presenterades fyra förslag på vad som skulle
göras till nästa säsong med damernas serie eftersom den, i sin nuvarande form, inte är
hållbar om fler lag försvinner.
Men samtidigt startade någonting som kallas för damupproret, en grupp på Facebook.
Det är ungefär 450 damer som är engagerade i denna viktiga fråga!
Med dessa inspel väljer Svenska Bowlingförbundet att skicka ut ytterligare en enkät till alla
föreningar som innehåller damer i landet, för att få mer information och förslag på vad som
bör göras till nästa säsong. Den nya enkäten kommer att skickas ut under veckan.
Så håll utkik och uppmana alla damer att svara!

Individuella SM

Para SM

Individuella SM spelas i Vårby, Stockholm i
perioden 16 mars - 30 maj 2019 och finalerna
spelas 6-8 juni 2019.

Para SM kommer att spelas i O'learys Bowling,
Skövde i perioden 4-12 maj 2019.

Anmälningssidan öppnar 28 februari kl. 19.00
Välkomna till Vårby!

Anmälningssidan öppnar den 18 mars 2019
kl. 19.00. Gruppbokning om minst 10 personer
kan förboka platser tre (3) dagar innan (från
15/3).
Välkomna till Skövde!

Undvik förhöjd föreningsavgift

På förbundsmötet 2018 beslutades en höjning av föreningsavgiften från 1 500 kr till 2 500 kr
om man inte fullgjort följande:
- Har aktiverat integration mellan BITS och Idrott Online
- Registrerat alla aktiva medlemmar i Idrott Online
- Har en giltig epost-adress registrerad i Idrott Online
Detta kommer att läsas av per den 1 juli varje år.
Har ni frågor så kontakta kansliet på sbf@swebowl.se
Manual till aktivering av integration i Idrott Online

Var med i världens största
halvmaraton!

Svenska Bowlingförbundet kan i samarbete
med Göteborgsvarvet erbjuda
Göteborgsvarvet 18 maj och en av vårens
Varvetmilar för endast 795 kr, ordinarie pris
1070 kr.
Ta chansen och spring världens största
halvmaraton, Göteborgsvarvet!

Stadium Sports Camp

Ta möjligheten att få utveckla din bowling, ha
kul på campen och lära känna nya vänner för
livet
Bowling är idrotten som passar alla.
Det handlar lika mycket om koncentration,
fokus och teknik som att det är en spännande
individuell lagidrott.

Läs mer...

Läs mer...

Hjälp med bokslut?

Uppskatta era ledare

Vi skräddarsyr helt efter era behov och
önskemål! Välj vilka delar vi ska göra och vilka
ni gör själva.

Vem vill du göra glad idag?

Vill ni kanske slippa överfulla pärmar och
konteringsstämplar? Få mer tid till att utveckla
andra delar av föreningens verksamhet?

Läs mer...

Låt oss hjälpa dig att sprida glädje. Uppvakta
familj och vänner. Varför inte tacka Eldsjälen
som brinner för föreningen. Anledningarna kan
vara många och en blomma säger mer än
tusen ord.

Läs mer...
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