NORGES BOWLINGFORBUND

Besøksadresse:
Sognsveien 73, Ullevål Stadion
Postadresse:0840 Oslo
Telefon :21 02 97 30
Telefax :21 02 97 31
Bankgiro :1602.43.29651
Bankgiro(bare KID): 6134.06.06144
Organisasjonsnr.
NO 971 483 946
Tilsluttet:
Norges Idrettsforbund
Nordiska Bowlingförbundet
FIQ-World Tenpin Bowling Association

Lagene til kvalifiseringspill til 1. divisjon
Rolvsøy, Jarlsberg, Verdal og Polar Team
(Solør 3 er ikke opprykksberettiget)
Lagene til kvalifiseringspill til 2. divisjon
Cross BK 2, LiteGo, Gjøvik 4, Grenland, Orkla 2,
Dora 2, Arctic Strike 3 og Varna
(Fredrikstad trukket fra kval)
Saksbehandler:

Per Klausen

J.nr.:

Arkiv:

ser

Dato:

Oslo, 2010-04-20.

KVALIFISERINGSPILLET FOR LIGASPILLET 2010-2011.
Lagene inviteres til kvalifiseringspill til seriespillet 2010-11 som vil bli avviklet på Veitvet Bowlingsenter AS den 2. mai 2010 (innreise med fly på lørdag 1. mai).
KVALIFISERING TIL 1. DIVISJON 2010-11
Spillet avvikles søndag 2. mai 2010. Det skal spilles om 2 plasser i 1. divisjon og 4 lag deltar i
kvalifiseringsspillet. Lagene møter hverandre 2 ganger.(Det spilles 1 serie i hvert møte).
Frammøte på søndag kl. 0900 for å begynne første kamp kl.1000.
Nominering av lagene skal være turneringsledelsen i hende senest 1 time før spillestart for den første
kampen, og deretter 15 minutter før hver kamp.
Det gis 2 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng ved tap. Laget med flest poeng vinner
kvalifiseringen. Ved likt antall poeng teller først høyeste pinnefall, deretter innbyrdes oppgjør.
KVALIFISERING TIL 2. DIVISJON 2010-11
Spillet avvikles søndag 2. mai 2010. Fremmøte klokken 0900 og første kamp starter klokken 1100. Det er 8
lag som deltar i kvalifiseringen. Det spilles alle mot alle og hver kamp spilles med 1 serie. Det gis 2 poeng for
vunnet kamp og 1 poeng for uavgjort. De 4 lag som har flest poeng etter 7 kamper rykker opp til ny 2.
divisjon, og ved poenglikhet teller totalscore, deretter innbyrdes oppgjør.
Nominering av lagene skal være turneringsledelsen i hende senest 1 time før spillestart for den første
kampen, og deretter 15 minutter før hver kamp.
GENERELT:
Lagene som spiller kvalifisering betaler en egenandel på kr. 500,-. Betales på forhånd til konto
1602.43.29651, angi: kvalspill og lagets navn
Flyreiser dekkes for tilreisende lag, 5 spillere i kvalifiseringen for 1. divisjon og 4 spillere i
kvalifiseringen for 2. divisjon. Eventuelle reserver må lagene dekke selv. Transport mellom flyplass og
hall dekkes. Reise med 1 bil pr. lag dekkes med kr. 2,- pr. km.
Hotellovernattinger dekkes ikke.
Reiseregningsskjema skrives ut fra vår nettside og leveres NBFs ansvarlige under kvalifiseringsspillet eller
sendes inn til Forbundskontoret innen en –1- uke etter spill. Flybilletter bestilles for de lagene som har behov
for det når vi har fått navnene på spillerne. Vi kan også bestille for eventuelle reserver mot at lagene
faktureres.
AVBUD: SNAREST MULIG OG SENEST INNEN 23. april 2010 TIL FORBUNDSKONTORET.

Norges Bowlingforbund

Bruk mailadressen: bowling@nif.idrett.no, se nedenstående svarslipp.
Vi ønsker alle lag lykke til med kvalifiseringen og at vi ikke får problemer med flystopp grunnet
askeskyer!!
Med vennlig hilsen

Per Kaare Halvorsen(sign)
Seriekomiteen

Per Klausen (sign)
Gen. Sekr.

Kopi: FS, seriekomiteen

Hvem kan delta på lagene i kvalifiseringen?
Regelverket for divisjonsspill fastsetter:
§5.20.5
Til hver kamp kan hvert lag nominere det antall spillere som kan delta, pluss en reserve.
De nominerte spillerne må ha spilt på laget i løpet av sesongen. Nominasjonen skal være
gjort kjent for arrangør ved pulje- og/eller turneringsleder senest 1 time før kampen
starter.
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Norges Bowlingforbund

Svarslipp!
Returneres av ALLE klubbene til
Norges Bowlingforbund snarest mulig og senest innen:
23. april 2010
__________________________ bowlingklubb bekrefter med dette at

Vi ønsker å spille kvalifisering om plass i



1. divisjon



2. divisjon

Vi ønsker ikke spille kvalifisering om plass i



1. divisjon



2. divisjon

Sted/dato _________________________

Signatur

_________________________

For klubber som må reise inn med fly, ønsker vi navnene på spillerne snarest grunnet billettbestillingen
(NBF dekker for 5 spillere på lag i kval for 1. div /4 spillere på lag i kval for 2. div):
Navn
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