


Västerbottens Bowlingförbund 
 

 

Motion om slopande av  

administrativ avgift för B-licens 

Just nu håller en av de största värvningskampanjerna att ske inom SvBF:s historia. Vi har ett 

inofficiellt mål på 35,000 licensierade bowlare och vi är många som anser att det är fullt möjligt då 

den största delen av bowlarna i hallarna är olicensierade. Samtidigt innebär licensieringen att fler 

är försäkrade i samband med utövande av vår gemensamma sport. Därför gjordes en storstädning i 

licensfloran och det blev bara 3 licensformer kvar (A, B och T). De skulle även vara anpassade 

prismässig, så att de skulle vara billigt att skaffa B-licens och sen de andra två licensformerna vara 

dyrare men gälla även internationellt. 

Allt för att fler ska upptäcka     – Bowling - en sport för alla – hela livet – 

Västerbottens Bowlingförbund gick därför ut och började med att sätta fokus på att hallserier snarast 

ska vara licensserier. Med följden att bl.a. Lycksele och Skellefteå idag har flera licensierade med B-

licens. För att nästa säsong ska fokus läggas på att de övriga städerna och hallarna ska hänga på. 

Målet är att senare genomföra, vad SvBF tidigare föreslog, att ha en distriktsfinal för hallserielag (sen 

kanske regions- och riksfinal). 

Men i maj kom fakturan med 16/17 som underlag och då kom överraskningen. På fakturan fanns en 

administrationsavgift på 225: - om spelaren byter mellan klubbar. I ett fall i vårt distrikt när man 

flyttar spelare från en av Svenska Bowlingförbundet avstängd klubb till en aktiv klubb med hallserie. 

Det innebär att B-licensen blir 10 gånger dyrare än de ursprungliga 25: -.  

Detta kommer inte att gynna att vi rekryterar återvändare och behålla nertrappare, och det är (vår 

erfarenhet) den enklaste gruppen att värva i. Vi ser även risken att licensierade som byter bostadsort 

och anmäler sig i en annan halls verksamhet kan bli tvungen att byta ”klubbtillhörighet” och då få 

denna ogynnsamma extra kostnad. Och flyttbara grupper av bowlare (ungdomar, studenter och 

arbetsortsbytare) kan komma att få betala denna operationella extra avgift flera gånger. 

Vi vill ju att verksamhet som räknas in i sportbowlingen inte ska gömmas utanför licensstatistiken. 

Hallserier, regionala ligor, företagsserier m.m. m.m. ska kunna använda B-licensen som en 

kvalitetsstämpel. Att sportbowlare är försäkrade vid idrottsutövandet, och registrerade för att snabbt 

kunna uppgradera till de högre licensklasserna när så önskas. 

 

Därför vill Västerbottens Bowlingförbund: 

 Att administrationsavgiften tas bort för B-licenser, då detta ska vara enkelt att få behålla den 

om man av olika skäl behöver byta klubb.  

 

 

 

 

Antagen på Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte den 31/5 2017 
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Motion till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2017 gällande 
 
Datum för laganmälan 
 
 

Stockholms Bowlingförbunds styrelse ser att det är problematiskt för föreningarna att 

övergångsdatum och datum för laganmälan/-avanmälan i Nationella seriesystemet ligger så 

pass tätt att risk finns att de sammanfaller om övergångsdatum är en helgdag. Föreningarna 

måste få tid att ordna med laganmälan efter att eventuella övergångar är klara och registre-

rade inför hösten. Idag ska anmälan/avanmälan/ändring av lag ske "[...] senast en (1) dag 

efter gällande övergångsdatum." Vi föreslår att lydelsen i Blå boken ersätts av följande: 

 

 

"Anmälan om deltagande i Nationella seriesystemet ska ske på särskild blankett som 

ska vara SvBF:s kansli tillhanda minst fem (5) vardagar efter gällande övergångsda-

tum." 

 

 

I normalfallet innebär det att övergångar inför ny säsong ska vara kansliet tillhanda senast 

20 maj och laganmälan tidigast 25 maj. Föreningarna ges då en rimligare betänketid. Oav-

sett vilken dag 20 maj inträffar på innebär det att föreningarna ges minst fem dagars 

betänketid för laganmälan. 

 

 

Vi förstår att seriemakarna vill komma igång så tidigt som möjligt, men föreningarna måste 

ges utrymme att hinna med den här typen av säsongsplanering efter att kvalspelet är över 

och samtliga övergångar klara. För föreningarnas del ser vi inte någon övervägande nytta 

med att säsongens speltider är klara så tidigt som möjligt framför att föreningsadministra-

tionen underlättas. 

 

 

Stockholms Bowlingförbund yrkar att ändringen i Blå Boken enligt ovan genomförs omgåen-

de och således börjar gälla med omedelbar verkan. 

 

Stockholms Bowlingförbunds årsmöte den 1 juni 2017 beslöt att tillstyrka 

motionen och lämna den vidare till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2017. 



  

 

  

Motion gällande spelarprotokoll 

 

Småland Blekinge Bowlingförbund anser att § D 202 och § D 215 i Blå Boken gällande scorekort och 

spelarprotokoll/startkort behöver justeras. Det händer fortfarande, trots upprepade påminnelser, 

att bortalag kommer med fel papper eller inga alls och detta skapar onödig irritation. 

Småland Blekinge Bowlingförbunds förslag är att ansvaret för att tillhandahålla scorekort alternativt 

spelarprotokoll/startkort ska ligga på hemmalaget, då de vet vad som används i deras hall. 

Hemmalaget sköter därmed både matchprotokoll och scorekort alternativt spelarprotokoll/startkort. 

 

 

Styrelsen 

Småland Blekinge Bowlingförbund 

 

 

 

 

 

 

Svenska Bowlingförbundet 

 



  

 

  

Motion gällande kortare seriesäsong 

Till Småland Blekinge Bowlingförbunds årsmöte inkom en motion om förkortning av seriesäsongen. 

Årsmötet beslutade med stor majoritet att ta motionen som sin till höstens förbundsårsmöte, efter 

att styrelsen har formulerat om valda delar av motionen.  

I många årtionden har en seriesäsong i bowling sett likadan ut – start tidigt i september och spel 

långt in i april. Många av våra spelare i Småland Blekinge tycker att det är dags att ändra till en mer 

komprimerad säsong. Detta skulle bland annat kunna lösas genom att lägga fler matcher under 

perioden december-februari. 

Vi motiverar detta med att det har blivit svårare att rekrytera nya spelare och ännu svårare att få 

gamla spelare att stanna kvar.  Spel under april och september tenderar att kollidera med andra 

aktiviteter, framförallt i de lägre divisionerna som även ofta har lägre ambitioner.  Vår övertygelse är 

att en mer komprimerad säsong kommer att gynna alla intressenter som är kopplade till sporten 

bowling. 

Vi föreslår att det införs en kortare bowlingsäsong, för division två och neråt, från och med säsongen 

2018–2019. 

 

 

 

Styrelsen 

Småland Blekinge Bowlingförbund 

 

 

 

 

 

 

Svenska Bowlingförbundet 

 



 

 

 

           Motion 

 

För att kunna ha Damserien i svenska seriesystemet så måste något göras.  

 

Vi har några tankar i vår klubb.  

 

- att damer bör tillhöra damklubbar och spela i Damserien, för att Damserien skall kunna 

överleva.  

 

- Damer med licenser finns det, men alldeles för många spelar i herrlag. 

 

Mvh  IFK Göteborg 

           Gunnel Tobiasson  

            Marie Alm 
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