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Till
S
hallar occh föreningar
Samtliga SDF,

Ny han
ntering krring spelarnas indivviduella prrotokoll och match protokoll vid
seriem
match i Na
ationella serien
Scoreko
ort kan anväändas iställlet för spelaarprotokoll
Som många redan haar läst eller hört
h så är dett från och med säsongen
n 2012‐13 mööjligt att avstå från
att skrivaa protokoll för spelare un
nder seriemaatcher i Nationella serien
n. I klartext bbetyder det att
a man
inte behöver skriva hur
h många kä
äglor som slåås ned efter varje slag. Isstället fyller m
man i ett sco
orekort
orekort angess seriens sluttresultat och
h eventuell bbanpoäng. En
n
efter avsslutad serie. På detta sco
utförligaare beskrivning av scorekkortet, dess ffunktion och ifyllande kommer senarre i dokumen
ntet.
Kan det nya scoreko
ortet använd
das i alla seriiematcher i Nationella
N
se
erien? Nej, fförutsättning
gen för
k
med sco
orekort är attt hallens sco
oringsystem
m är utrustat med en
att man ska kunna köra
”backup
pmodul”. Den
nna modul ska snabbt kuunna återskaapa resultat om
o det skullee inträffa ettt
allvarligtt problem med scoringen
n. I dagslägett är det gansska få hallar som
s
har den na modul
installeraad. Under sääsongen kom
mmer säkert aantalet hallaar med ”backkupmodul” a tt öka men det
d
kommerr säkert att taa flera år inn
nan förändrinngen är helt genomförd.

protokoll, sp
pelarprotokkoll och sco
orekort skickas inte ut längre
Matchp
Från och
h med säsonggen 2012‐13 kommer intte längre SvB
BF att skicka ut protokoll till SDF, hallar eller
föreninggar. Istället skka man ladda
a ned dessa från swebow
wl.se för att sedan skrivaa ut i önskat antal. Gå
in på Förreningsinfo | Blanketter. Under rubrikken Seriespeleet hittar man protokollen ssom kan laddaas ned.





Matchprotokoll seriemattch
h
Matchprotokoll seriemattch 8‐mannaa i 4‐banors hall
SSpelarprotokkoll seriemattch
SScorekort Naationella serien

höver man tänka på in
nför seriemaatch?
Vad beh
Vid hem
mmamatch
Innan säsongens förssta hemmam
match frågar man den pe
erson i hallpe
ersonalen som
m ansvarar för
f
modul är instaallerad. Om den inte är det,
d eller om
m personalen inte vet
scoringsyystemet om en backupm
om den är installerad
d så ska det gamla spelarrprotokollet användas. Ladda ner dettta från swebowl.se

och skrivv ut i lämpliggt antal. Om backupmoduul finns instaallerad, eller om den instaallerats unde
er
säsongen så ska scorrekortet anvä
ändas. Laddaa ned och skkriv ut i lämpligt antal. Fyyll sedan i
spelarprotokoll alterrnativt scorekort med nöödvändiga up
ppgifter innan matchen.
Vid borttamatch
Det kan vara svårt attt veta om en
n backupmo dul finns installerad i den
n hall man skka besöka. Det
D finns
d
problem
m.
tre sätt aatt angripa detta





Ring hallen och
o kolla
TTa med bådee spelarproto
okoll och scoorekort på bo
ortaresan. När ni kommeer fram till ha
allen
ffrågar ni vilkken sorts protokoll som ggäller. Fyll däärefter i nödvvändiga uppggifter och läm
mna in
ttill hemmalaag/hallperson
nal.
Fyll i spelarp
protokoll hem
mma och ta m
med på bortaaresan. Om det
d visar sig att hallen ni kommer
ttill har en baackupmodul installerad s å kan faktiskkt spelarprotokollet anväändas ändå. När
N
matchen speelas låter ma
an helt enkeltt bli att fylla i ruta 1‐10. Efter varje avvslutad serie
e skriver
man i serien slutresultat och eventueella banpoän
ng.

Att anväända scorekortet
Scorekorrtet användss som en extra backup ifaall scoringsysstemet skulle
e krascha unnder pågåend
de
match. N
Normalt ska resultaten gå
å att återskaapa via backu
upmodulen men
m om den också fallerar så
garanterrar scorekorttet att man i alla fall inte tappar mer data än den pågående sserien.
Se nästa sida i dokum
mentet för in
nformation oom ifyllande av scorekortt

atch
Inför ma
Lagledarren skriver in
n uppgifter om omgång,
divisioneens namn, la
agnamn, nam
mn på spelarre 1
och nam
mn på spelaree 2. Förutom
m att skriva inn
dessa up
ppgifter ska man
m också ringa in
startban
na. Se också den
d röda texxten i bilden till
höger.

1
Mellanallsvenskaan
BK
K Strike o spärr
Nisse Hult
Pe
elle Hult

Under m
match
19
97

Direkt effter att första serien är fä
ärdigspelad
skriver spelarna in seerieresultat och
o eventueell
banpoän
ng på scorekkortet. Se ockkså den blå
texten i bilden till hö
öger. I flyttscchemat ser m
man
vilket baanpar man skka till i nästa serie.
Proceduren upprepaas efter varje
e färdigspeladd
serie.
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Janne H

Avbytaree går in
Om avbyytaren går in markeras detta genom att
skriva reeservens nam
mn ovanför den
d serie
avbytareen går in. Se också den grröna texten i
bilden till höger. Janne H går in i stället för
Spelare 22, Pelle Hultt. (Avståndett mellan radeerna
i scoreko
ortet på swebowl.se kom
mmer att varaa
större än
n på exempleet till höger).

Efter ma
atch
Använd scorekorten som underla
ag för att fyl la i matchpro
otokollet. Om
m scoringsysstemet har korrekta
a bra att anväända detta som
s
underlag
g. När matchhprotokollet har fyllts
uppgifteer går det natturligtvis lika
i så har sscorekorten spelat ut sin roll som bacckup och kan
n kastas.
En del sp
pelare vill spara alla sina protokoll occh en del före
eningar räknar tomrutorr osv. De lag som så
önskar b
begär utskriftt av de indiviiduella protookollen från scoringsyste
s
met.

Lycka tilll!

