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Nyheter och information inför kommande säsong
Vi vill innan sommaren informera om lite spännande nyheter och aktiveter!

Elit-SM i samband med SMveckan!
Det är dags för SM-veckan igen, och denna
gång är det i Borås. Bowlingen är på plats och
vårt Elit-SM kommer att avgöras den 2-3 juli!

Tiderna för bowling i SM-veckan

Ändringar i Blå Boken
Uppdatera er på de ändringar som görs i Blå Boken inför kommande säsong! I början på varje
kapitel framgår vilka förändringar som gjorts.
Ändringar kommer att finnas i följande kapitel per 1/7:
Kapitel C - Tävlingsdräkt
Kapitel D - Längd på oljeprofiler
Kapitel K - Förtydligande återinträde
Blå Boken

Ansök om nya licenser online
Från nästa vecka så kan alla föreningar söka om nya licenser via föreningsinloggningen i BITS.
Ansökan är också kopplad till IdrottOnline, så att alla er nya medlemmar samtidigt blir
registrerade som medlemmar i IdrottOnline. Ni måste som förening gå in och aktivera denna
funktion i Idrott Online innan ni kan börja registrera licenser.
Övergångar hanteras som tidigare via registreringsanmälan till sbf@swebowl.se
Läs i manualen hur du kommer igång

UPP-slaget 2017
UPP-slaget 2017 arrangeras även i år i RC
Bowl i Jönköping den 11-13 augusti 2017.
Alla ungdomar upp till 26 år (födda 1991 eller
senare) är välkomna! Tävlingen spelas i en
klass med dynamiskt hcp (max 42) I
startavgiften som är 1 200 ingår spel, boende,
mat och seminarium om bowling!
Det är självklart nolltolerans mot alkohol hela
helgen för alla deltagare, då det kommer att
finnas minderåriga på plats.
Till anmälningssidan

Skol-SM
Till hösten så kommer landets alla skolor att få
möjlighet att tävla mot varandra i bowling.
Tävlingen kommer att vara öppen för alla
skolor, från grundskolan till gymnasiet, som
har en skolidrottsförening. Det kommer att
spelas i 4-mannalag och alla kan vara med!
Anmälan sker via Skolidrottsförbundet. Har ni
frågor omkring Skol-SM så kontakta
annika.kilander@swebowl.se

Till anmälan

Stadium Sports Camp i Norrköping
Under fyra hektiska veckor (25/6 - 22/7) kommer nästan 8 000 ungdomar mellan 11 och 15 år
prova på olika idrotter i Norrköping. Bowling är i år med som en så kallad: ”prova på sport”. De
deltar i lägret i en eller ett par andra sporter men för att de unga idrottarna inte ska låsas fast
vid en sport måste de också prova två andra sporter, i år är det bowling och baseboll.
Haga Bowling i Norrköping kommer att ta emot dessa ungdomar, som vi hoppas vill bowla mera
när de kommer hem igen!

Glad sommar!
Kansliet kommer läsa av mail varje vardag
hela sommaren, telefontiderna kan variera
under vecka 26 - vecka 32. Information
kommer att finnas på hemsidan.
Vi önskar alla en riktigt skön sommar!
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