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Beskrivning – Information 
Nationella serien omfattas av följande nivåer: 
 
Herrar:  Elitserien  
Herr/Dam: Allsvenskan - Division 1 - Division 2 - Division 3  
Damer:  Elitserien - Allsvenskan - Division 1 - Division 2 
 
Nationella serien för herrar består av representationslag. Nationella serien för Herr/Dam 
respektive damer består av representations- och farmarlag (A-lag respektive F-/F2-lag) som 
vill ha möjlighet att avancera till elitnivå, samt för damerna även av B-lag som inte får 
avancera från division 1. Serierna fördelas enligt beskrivning i Blå Bokens kap D och 
förutsättningarna presenteras årligen, under april månad på swebowl.se, under Nationella 
serien. 
 
FÖRENING SOM ANMÄLER LAG FÖRBINDER SIG ATT: 

- till alla delar uppfylla de ekonomiska och idrottsliga krav som ställs på föreningen 
enligt Svenska Bowlingförbundets (SvBF) stadgar och bestämmelser 

- följa de regler för deltagande och spel i Nationella serien som framgår av Blå Boken 
- årligen erlägga deltagaravgift vars storlek meddelas under länken som beskrivs i 

första stycket 
- på bifogad blankett, meddela förändringar såsom byte av hemmahall eller 

bangrupp snarast möjligt, dock senast fem vardagar efter gällande övergångsdatum 
 

ANMÄLAN ÄR GILTIG OCH I KRAFT TILL DESS ATT: 
- föreningen gör en av- eller ändringsanmälan på bifogad blankett 
- beslutade förändringar i Nationella serien kan föra med sig annullering av anmälan 
- SvBF av någon nu ej känd anledning tvingas annullera anmälan 
- laget diskvalificeras eller utesluts från Nationella serien 

 
FÖRENING SOM ANMÄLER LAG SKA KÄNNA TILL ATT: 

- nyanmälda lag placeras på lägsta nivå 
- utebliven deltagaravgift medför sanktioner 
- anmälan ska vara SvBF:s kansli tillhanda senast en (5) vardagar efter gällande 

övergångsdatum 
- utebliven eller för sent inkommen avanmälan medför sanktioner 

 
Beträffande straffåtgärder för förseelser enligt ovanstående, se Blå Bokens kap D. 
  



NATIONELLA SERIEN

Org.nr: 802000-4142 Bankgiro: 250-8802 Swish: 123 5384086 

Svenska Bowlingförbundet 

Box 11016 
100 61 Stockholm 

Nyanmälan – Ändring – Avanmälan 
Undertecknad förening har tagit del av information på föregående sida i detta dokument 
och förbinder sig att följa de regler och förordningar som beskrivs. För att anmälan ska vara 
giltig ska den vara SvBF:s kansli tillhanda senast fem (5) vardagar efter gällande 
övergångsdatum. 

1. ANMÄLAN AVSER (MARKERA MED KRYSS I EN (1) AV RUTORNA)

A-lag F-lag F2-lag B-lag 4-manna
Herrserien ☐

Herr/Dam ☐ ☐ ☐

Damserien ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

2. ANMÄLAN AVSER (MARKERA MED KRYSS I EN (1) AV RUTORNA)

Nyanmälan ☐ Fyll även i kontaktuppgifterna punkt A-D nedan

Ändring ☐ Fyll även i kontaktuppgifterna punkt A-E nedan

Avanmälan ☐ Fyll även i kontaktuppgifterna punkt A-D nedan

Byte ☐ Fyll även i kontaktuppgifterna punkt A-D nedan (gäller
endast för de lag som byter från 8-manna Dam till 4-manna
Dam eller tvärtom)

3. KONTAKTUPPGIFTER (PUNKT A-D FYLLS ALLTID I)

A 
Föreningen namn Föreningens ID-nummer 

B 
Underskrift (ordf./sekr./kassör) Tel. dag- och kvällstid 

C 
Namnförtydligande Föreningens e-postadres 

D 
Föreningens hemmahall och ort Bangrupp 

E 
(ev.) Föreningens gamla hemmahall och 

ort 

(ev.) Gammal bangrupp 
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