
     

    
   

Arrangeras i samarbete med 
 

    15 – 23 april      
         2023 
      ÖREBRO 
 
 



Välkommen!  
Svenska Bowlingförbundet och Strike & Co Örebro hälsar dig välkommen till 2023 års 
upplaga av Para-SM. Tävlingen kommer spelas mellan den 15 – 23 april hos Strike & Co 
Örebro. Där vi hoppas att ni kommer få en trevlig vistelse! Den 15 och 22 april bjuder 
Svenska bowlingförbundets parakommitté in till ledarträff på Scandic Örebro Väst. Mer 
information kommer i en separat inbjudan.  
 
Klasser 
Spelarens snitt beräknas på de resultat som rapporterats i BITS innan 2023-03-22. 
 
Individuellt, herrar & damer 

Klass Snitt herrar Snitt damer 

Klass A 161 eller högre 146 eller högre 

Klass B 136 – 160 126 – 145 

Klass C 111 – 135 101 – 125 

Klass D 110 eller lägre 100 eller lägre 

Det är alltid föreningens ansvar att de till att deltagarna anmäls i rätt klass, enligt snitt.  
Om inte detta anges placeras spelaren automatiskt i den högsta klassen. Arrangören kan 
under hela tävlingen korrigera felaktigheter i klassindelningen.  
  
Lagtävling, herrar & damer 

2-mannalag herrar 2-mannalag damer 

Klass A/B Klass A/B 

Klass C/D Klass C/D 

Den spelare i laget med högst snitt avgör vilken klass laget skall spela i.  
 
Gotlandsränna, herrar och damer gemensam klass 

Klass Snitt herrar & damer 

Klass A 150 eller högre 

Klass B 149 eller lägre 

Det finns ingen lagtävling för rännspelare. En tom bana lämnas mellan rännspelare och 
gående spelare. Rännspelare får endast ha en (1) medhjälpare inom tävlingsområdet. 
Medhjälparna skall följa de regler och riktlinjer som framkommer i Blå Boken kapitel L. 

 

Startavgifter 
Individuellt  350: -  2-mannalag  50:-/lag 

Startavgiften betalas i samband med anmälan via BITS. Om föranmälan görs kommer den 
aktuella föreningen att faktureras. Vidare är anmälan bindande,  
 
Tävlingsinformation 
Tävlingen spelas över 6 serier, europeiskt spelsätt (EU). Inget finalspel, rännspelarna står 
kvar på samma bana, gående spelare byter bana efter varje serie. Nytt för 2023 är att 
spelarna endast behöver ha en B-licens för att delta på mästerskapet. Oljeprofilen tas fram 
av Strike och CO tillsammans med Svenska bowlingförbundets tekniska kommittee. Mer 
information om profilen kommer i samband med att anmälan öppnar.  
 



 
 
Starttider 
Dag Datum Starttider 

Lördag 15/4 09:00 12:00 15:00 

Söndag 16/4 09:00 12:00 15:00 

Lördag 22/4 9:00 12:00 15:00 

Söndag 23/4 9:00 12:00 15:00 
Arrangören har rätt att justera starttiderna om deltagarantalet så kräver. 
Banbehandling före varje start. 

Anmälan  
Anmälan öppnar 28 mars 17:00. Observera att endast inloggad spelare eller 
föreningsadministratör kan anmäla startande. Anmälan sker på bits.swebowl.se.   
 
Gruppbokning   
Då vi öppnat upp SM för spelare med B-licens kommer det 2023 inte finnas någon 
möjlighet till gruppbokningar, i de format som tidigare varit aktuellt. Däremot vill vi kunna 
säkerställa en tom bana mellan gående spelare och spelare med gotlandsränna. För att 
kunna göra detta finns möjligheten att föranmäla rännspelare oavsett antal. 
Föranmälan för föreningar som har spelare med Gotlandsränna som skall delta på 
mästerskapet öppnar den 25 mars. Maila förening, namn, licensnummer och klass till;  
johanna.svenungsson@swebowl.se. 
 
Förfrågningar:  
Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Strike & Co Örebro: 
info@strikebowlingorebro.se eller Svenska bowlingförbundets verksamhetsutvecklare 
Johanna, johanna.svenungsson@swebowl.se  
  
Prisutdelning  
I form av medaljer äger rum på Strike & Co Örebro, söndagen den 23 april direkt efter 
avslutat spel. 
Klass: A-D, dam & herr  1:a  700:-  2:a  500:-  3:a  350:-                                   
Rännklass A & B 1:a  700:-  2:a  500:- 3:a  350:- 

Tröjor 
På anmälningssidan finns det möjlighet att beställa SM-tröjan, som i år är blå med vit text. 
Pris 150: -/st    Storlekar: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL  
Tröjorna beställs i samband med anmälan, dock senast 2023-04-05. Beställningen är 
bindande och betalas direkt i BITS. 
 
Mat 
Under tävlingsdagarna kommer det finnas möjlighet till lunchbuffé och annan enklare förtäring i 
hallens café. 
 
 
 
 
                                              

  



FÖRSLAG PÅ BOENDE VID PARA-SM 2023 
 
Elite Stora Hotellet Örebro 
Drottninggatan 1 
701 45 Örebro 
Telefon: 019 - 15 69 00 
 
Scandic Örebro Väst 
Västhagen gatan 1 B,  
703 46 Örebro  
 
Telefon: 019-767 44 00  
Uppge koden “Strike” vid bokning, för att få rabatt.   
Avstånd till hallen: 5 minuter bilväg.   
Parkering: Gratis parkering i anslutning till hotellet.    
 
 
Good Morning Hotell   
Stenbackevägen 2  
702 25 Örebro  
Telefon: 019 17 07 07  
 
Avstånd till hallen: 5 minuter  
Ansluter till Mellansveriges största inomhusbad.   
 
 


