Nya rutiner - beställning av startbok, ansökan
tävling & tävlingsrapport m.m
SBF arbetar kontinuerligt med att effektivisera arbetsflödet på kansliet och ut i
organisationen. Därav har SBF skapat en ny e-post som ska användas av er föreningar och
distrikt i allt som berör tävling.
Beställning av startbok;
•

Blå bok (för matchboxare)
200 kr / licens.

1. Skicka in 200 kr per licens till nedanstående BG eller Swish.
Skriv "Lic - för- efternamn - personnr (6 siffror)".
Bankgiro: 5723-8651
Swish: 123 467 14 59

2. Skicka e-post till competition@swebox.se för att uppge antalet licenser och "Lic - för- efternamn - personnr
(6 siffror)" som ni ansöker om.
3. Skicka in boken efter att ha genomgått läkarundersökning. Fotografi ska redan vara inklistrat för att licens
ska kunna utfärdas.
Startbok skickas till;
Åke Johansson
Lindesnäsvägen 37
806 28 GÄVLE
Ange returadress och namn med stora bokstäver. När boken är tillbaka hos er kan boxaren tävla.

•

Grön bok (för diplomboxare)
25 kr / st.

1. Skicka in 25 kr per bok till nedanstående BG eller Swish.
Skriv "DB Lic - för- efternamn - personnr (6 siffror)".
Bankgiro: 5723-8651
Swish: 123 467 14 59

2. Skicka e-post till competition@swebox.se för att uppge antalet licenser och "DB Lic - för- efternamn personnr (6 siffror)" som ni ansöker om.
Vid beställning av böcker anges alltid mottagarens adress.
Exempel;
Britta Andersson
Boxningsvägen 7
301 00 Boxningsstaden

Allt som berör tävling ska skickas till;
competition@swebox.se
Skickar ni in via post är adressen;

Svenska Boxningsförbundet
Idrottens Hus, Box 110 16
100 61 Stockholm

Vid ansökan om att anordna tävling;
•
•

Ansökan (inför tävling)
Tävlingsrapport (efter tävling)

Mer information om tävlingsarrangemang hittar ni här

Föreningsbyte;
•

Boxare önskar byta förening

Mer information om föreningsbyte hittar ni i vårt dokumentarkiv under ”Boxare”.

Tränarlicens;
•

Ansökan om tränarlicens

Mer information om tränarlicens hittar ni i vårt dokumentarkiv under ”Tränare”.

