VI2025
Statusrapport oktober 2018

Digitalisering
Mål

Status aktiviteter

• Presentera budget och få ett projektgodkännade av SvBF styrelse

Utfört

• Uppstart förstudie.
• Presentation av förstudie
• Styrelsebeslut på uppstart an arbetet med att
ta fram ett lösningsförslag
• Uppstart lösningsförslag
• Presentera lösningsförslag

• Presentera kostnadsförslag för förstudie och få ett
styrelsebeslut på denna budget. Kostnaden för förstudien
hamnade på 31250
• Starta förstudie för att se möjligheterna till att ta fram BITS
2.0.

Pågående
• Följande delrapporter skall finnas med i förstudien
• Kravspecifikation på BITS 2.0
• Lösningsförslag
• Undersöka möjligheten att hitta samarbetspartners som
kan vara med och utveckla systemen samt
dela kostnaden/risken.
• Baserat på förstudien, upphandla konsulttjänster för en
eventuell uppbyggnad av BITS 2.0.

BITS 2.0
Förstudie

MÅLBILD BITS 2.0
Live scoring

Integrerad, Dedikerad, Delad, och Optimerad på en gemensam
plattform

Profiler

Egna websidor

Swebowl

Resultatrapportering

Licenshantering

Tävlingsrapportering

Forskning

BITS 2.0

Apputveckling

Åskådarinformation

All information var du vill, när du vill och på det sätt du vill. I realtid!

Pågående aktiviteter
• Förstudie
•
•
•
•

Genomlysning nuvarande system
Framtida funktioner
Samplanering med Världens Bästa Liga
Cloudbaserad leverans

Syfte med förstudie
• För att en framtida leverantör ska få en bild av SvBF krav på en ny
version av BITS inom följande områden:
• Kartläggning av intressenter och information
• Beskrivning av användare och dialogen mellan olika roller.

• Design och kravhantering
• Kravspecifikation för användargränssnittet och system

• Systemkarta/Arkitektur
• Kartläggning av befintliga system och applikationer som berörs av den nya digitala
tjänsten

• Systemet skall vara så flexibelt så det inte hindrar sportens utveckling

Funktioner
• Säkerhet
•
•
•
•

Kontohantering
Rollhantering
All kommunikation krypterad
All persondata krypterad

• Analysverktyg för rapporter
• Power BI

Funktioner
• Alla idag befintliga funktioner
• Automatisk resultatrapportering
• Tävlingar
• Seriespel

• Tävlingsmodul
• Utökad seriemodul

• Skapa egna lokala serier
• Ligaservice

• Möjlighet att skapa egna kalendrar
• Möjlighet att erbjuda betallösningar för
• Medlemsavgifter
• Tävlingsavgifter

Utveckla API:er
BITS 2.0 skall ebjuda följande API:er (Application Programming Interface)
Tjänst
Onlinerapportering serie

Funktion
API för externt system att rapportera in matchresultat

Fas
Fas 1

Onlinerapportering tävling

API för externt system att rapportera in tävlingsresultat

Fas 1

Förening, Lag och Spelare

API för externt system att hämta lag och tillhörande spelare och spelardata

Fas 1

Matcher

API för externt system att hämta matchinformation

Fas 3

Serier & Resultat

API för externt system att hämta serier och resultat

Fas 3

Kontohantering

Det ska gå att skapa konton med tillgång till API’er

Fas 1

Säkerhet

API’er ska säkras med ssl, namn och lösenord. Lösenord ska vara minst 16 tecken och innehålla
stora bokstäver, små bokstäver, siffror och specialtecken

Fas 1

Hallregister

API mot sbhf.se där vi hämtar scoring-online, adress, antal banor etc

Fas 3

BITS 2.0
FÖRBÄTTRA
ANVÄNDARUPPLEVELSEN

FÖRENKLAD
ADMINISTRATION

FOKUS PÅ
SPORTEN

Rekrytering
Mål

Status aktiviteter

• Underlätta en första kontakt med sporten
och tävlingsspel

• Aktiviteter för B-licens/nyrekryterade

• Stärka rekryteringsprocessen på lokal nivå
och skapa aktiviteter för nya bowlare i alla
åldrar samt tillgodose behov av ledare för de
nya bowlarna
• Sprida bowlingen utanför bowlinghallen, i
skolor, fritidsmiljöer, till idrottens dag osv
• Registrering av befintliga aktiva: få med
pensionärsföreningar, halligaspelare,
parabowlingspelare osv.
• Stärka samarbetet mellan SvBF och
rekryteringsansvariga/ungdomsansvariga i
SDF.

• Bowlingambassadörer
• Spridning av goda exempel

• Bowlingmattan
• Broschyr till pensionärer har tagits fram
• Rekryteringskonsulent Annika Kilander finns
och stöttar rekrytering på lokal och
distriktsnivå.
• Hallinventering

Marknad
Mål

Status aktiviteter

• Att ha ett etablerat och långsiktigt
samarbete med Partners som ger ett
positivt tillskott till SvBF

• Hitta samarbetspartners "no cure no pay”

• Att ha 1-2 etablerade
huvudsponsorer vid utgången av
2019.

• Avtal tecknat med en huvudsponsor
och flera mindre avtal

• Att ha ytterligare minst 10 företag
som är engagerade som partners

• Uppdatera/utveckla sponsorpaketen

Kommunikation
Mål

Status aktiviteter

• Genomföra en riktad kampanj mot föreningar och
bowlinghallar för att attrahera befintliga bowlare att
bli medlemmar i våra föreningar

• SvBF identitet kommer att förädlas under hösten

• Uppdatering av SvBF identitet och profil

• Genomförande av BITS 2.0 för ny form av
kommunikation kommer att möjliggöras.
• Att arbeta för att media kommunicerar en positiv bild
av Svensk Bowling.
• Att vi har minst 5 timmar, och minst 3 tillfällen,
bowling i Svensk TV per år

• Arbete med att marknadsföra ”världens bästa liga”
påbörjat
• SM-veckan, både vinter och sommar gav totalt 3,5
timmar i SVT
• SM slutspelet – inslag 4 minuter i sportnytt
• 3 minuters inslag Dam EM
• Inslag i Fråga doktorn, Sverige Runt och
dokumentären Strike
• Totalt nästan 7 timmars tv-tid!

Sporten
Mål
• Att skapa en stabil och långsiktigt
fungerande
landslagsorganisation
• Att skapa en större bredd i valet
av framtida landslagscoacher
• Att utveckla seriespelet till en mer
flexibel produkt
• Att öka basen av spelare i
seriesystemet
• Utreda möjlighet för ytterligare
rikstävling för parabowlare

Status aktiviteter

• Ny landslagsorganisation på plats
2019-01-01
• Inventering av möjliga
landslagscoacher påbörjad, främst
kvinnliga ledare. Finns ett
budgetutrymme på utbildningssidan.
• SUL infört - SUL för alla blir SOL!
• Se över individuella SM
• Finns inget behov för flera
rikstävlingar för parabowlare just nu

Ledare
Mål

Aktiviteter

• Vi erbjuder en tränarutbildning som omfattar
”modern” bowling samt tvåhandsbowling.

• Översyn av utbildningsmaterialet för tränare
pågår

• SvBF genomför varje år tränarutbildning på nationell
nivå.
• SvBF genomför varje år tränarträff för nationellt
utbildade tränare.
• Alla SDF genomför årligen tränarutbildningar i egen
regi eller i samarbete med andra SDF.
• Alla ledare som arbetar med barn och ungdomar har
redovisat utdrag ur belastningsregistret.
• En utbildningstrappa för tävlingsledare finns
framtagen.

• Skrivelse om rekommendation för begäran
av utdrag för alla aktiveter riktade mot barn
och ungdomar
• Två L1 och en L2 och två tränarträffar
planeras
• Utkast till utbildningstrappa för
tävlingsledare
• Planering utbildning för kvinnliga ledare
under 2019
• Ta fram ett utbildningspaket för ledare på
alla nivåer tillsammans med SISU

Organisation
Mål
• Alla SDF har minst en
styrelsemedlem som är under
26 år

• Jämställdhetsmål minst 40% av
ett kön på alla nivåer i alla
organisationer

• Beslut om ny effektiv
organisation
• Påbörja implementering

Status aktiviteter
• Att utveckla rollbeskrivningar och
förväntningar på SDF avseende rekrytering,
utbildning, ungdom etc. enligt
aktivitetsmatris
• Ta fram rollbeskrivningar för alla befattningar
inom SvBF
• Genomföra en kompetensinventering samt
definiera kompetensbehov
• Utreda hur vi kan bli mer effektiva
• Optimera elitorganisationen utifrån behov

