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Referent

Per Klausen
Til (stede)

Distribusjonsliste Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*)

Sven Tore Iversen (STI)
John–Arne Jakobsen (JAJ)
Halgeir Ludvigsen(HL)
Rigmor Holdal(RH)
Wenche Oppegaard(WAO)
Kjell Myhre (KM)
Morten Rygh(MR)

Forfall:

Kontrollkomiteen

Dessuten møtte:
Fra adm: Per Klausen – GS
Trygve Halvorsen

Møtested:

Thon Hotel Gardermoen Airport

Møtedato/-tid:

12.06.10 kl. 0900 – 1930

FORBUNDSSTYREMØTE 4/10
Agenda:
032/10 Ref.saker
033/10 Protokoller og referater:
A. Protokoll FS 3/10
B. Ref. fra møte med NIF og Døveforbundet 31.5.10
C. Ledermøtet
D. Nordisk møte Island
034/10 Regnskap 2010 pr. 31.3.2010 (1. Kvart) og pr. 30.4.2010
035/10 Åpne saker
a.
WC-cup 2010/11
036/10 Sportslig
037/10 Seriespill og turneringsspill
a. Serieoppsettet – antall seriehelger og bruk av hverdagskamper
b. Terminfesting av ligakamper
c. Spillestil og antall serier i 1. og 1. divisjon
d. Poengberegning og poengfordeling
e. Tidspunkt siste serierunde
f. Kvalifiseringsspill i 3. divisjon
038/10 Junior
a. NM junior – reduksjon av deltakeravgift
b. Evaluering av sluttspill for junior 2010 og plan for 2011
039/10 Norwegian Open 2010 og deltaking i EBT i 2011
040/10 Rutiner
041/10 Handlingsplan 2009-11
042/10 Eventuelt
a. Registrering av serier på teamspillere
b. Overgangsgebyr - beregningstidspunkt
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032/10 Referatsaker
A. Referatsaker:
1.
2.
3.
4.
5.
B.
1.

19.05.10
19.05.10
12.05.10
18.05.10
11.05.10

Utviklingsorientert ungdomsidrett 2010 – tildeling
Rapport om dopingkonroll NM
Regnskap NM sgl og evaluering
Regnskap Kl. C
Ref. fra styremøte BBK

Invitasjoner:
04.02.10
Innkalling til kretsting VTBK

2.
3

05.05.10
11.05.10

NIF
EG/antidop
Ringerike BK
Sofiemyr BK
BBK
VTBK

Invitation to FIQ Congress in Münich Aug. 10. 2010
Invitation to Extra WTBA congress Aug. 11. 2010 in Münich

FIQ
WTBA

Merknader:
A 1 Rapporteringen følges opp av administrasjonen
A 5 Administrasjonen purrer opp styrereferater fra øvrige kretser og følger opp sakene i referatene.
B 1 GS deltar som representant på VTBKs kretsting 1. juli 2010
B 2 Presidenten og GS deltar på kongressene i FIQ og WTBA i München.
VEDTAK:

Referatsakene tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.
033/10 Protokoller
a. Protokoll fra FS 3/10
Merknad:
Sak 25 A. EG og TH meldes på Excellkurs til høsten.
Sak 25 C Endringer i antall lag fra sesongen 2011/12:
Det ble fremmet følgende forslag:
Fra sesongen 2011/12 kan ingen klubb ha mer enn 1 lag i de øverste 2 divisjoner til sammen,
Umbro og 1, divisjon.
VEDTAK:

Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme.
VEDTAK:

Protokollen godkjennes med merknader. Enst. vedtatt.
b. Referat fra møte med NIF og Døveforbundet
EG deltok på møtet.
VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. Enst. vedtatt.
c. Ledermøtet i Tromsø
Presidenten og WAO deltok på ledermøtet.
Presidenten refererte muntlig fra møtet. Viktigste sak omorganisering av NIF og stemmerett på
tinget.
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Det ble også presentert en årsrapport fra NIF som bla viste til støtten fra OLT til forbundene. på
Presentasjonen gitt i Tromsø og viste til at stipendene fra OLT er basert på internasjonale
prestasjoner. Forholdet 1-4 mellom basisstøtte og stipender i NIFs oversikt.
VEDTAK:

Sende brev til NIF, styret og GS, om stipendordningen og be om en forklaring (formel
orientering) på årsaken til at bowlingforbundet får lite stipend i forhold til basisstøtte. (kopi til
OLT).
Enst. Vedtatt.
d. Nordisk møte på Island
Presidenten refererte fra møtet.
Ungdomsmesterskap Nordisk U-23
Den svenske coachen tar kontakt og avholder coachmøte om dette arrangementet under
mesterskapet i Riga.
Organisering av de nordiske forbundene
Norge har det mest offensive styre med mest makt og som bruker den(positivt). Endringer
regelverket i de andre nordiske forbundene er mer tungvint.
De andre nordiske forbundene har egne turnerings-, serie- og mesterskapskomité som tar seg av
alt vedrørende dette.
VEDTAK:

Administrasjonen utreder oppretting av mesterskapskomité med ansvar for alle mesterskap, og
lager forslag til instruks og lister opp arbeidsoppgaver. (mesterskap først og viktigst). Se også på
turneringer.
Oppretting av en rekrutteringskomité utredes også.
Frist andre møte etter ferien, 25 september. Forslagene sendes ut i forkant av møtet. Enst.
vedtatt
Turneringer i de nordiske landene.
Turneringsmønsteret er forskjellige, spesielt i Finland hvor man kan delta i flere turneringer
samtidig med de samme 6 serier. Det er billig å spille turneringer og spillerne bruker turneringer
som trening da treningtid er dyrt.
VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. Enst. vedtatt.
034/10 Regnskap 1. kvartal 2010 – regnskap pr. 30.4.10
Administrasjonen fremla regnskapet pr. 1. kvartal 2010 med periodisert budsjett. Dessuten ble
regnskapet pr 30.4.2010 fremlagt. Nøkkeltall og noter til kvartalsregnskapet savnes. Dette
fremlegges ved halvårsregnskapet.
I tillegg ble reskontro oversikten pr. 10.6.2010 fremlagt og gjennomgått. To poster som er forfalt
ikke innbetalt klubb avgift for 2009 ble vedtatt avskrevet.
VEDTAK:

Regnskapene og reskontrolista tas til etterretning med merknader. Enst. vedtatt.
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035/10 Åpne saker
a. World Cup-turneringer
Tildelingsbrevet vedlegges et oppdatert reglement for WC (inkl. oljeprofiler).
Solli BK kontaktes og bes om å flytte sin WC-turnering en uke frem med finale 20.2.2011.
WC-turneringen til Briskebyen flyttes til oktober med finale 31.10.2010 etter kontakt med
klubben.
Det blir 7 turneringer hvorav 5 teller.
VEDTAK:

Forslag til WC-turneringer, med endring for turneringene til Solli BK og Briskebyen BK,
vedtas. Søkerne underrettes og oversendes oppdatert reglement og opplysninger om oljeprofiler.
5 av totalt 7 turneringer teller ved kåring av WC-representant.
Enst. vedtatt
036/10 Sportslig
Ingen rapport da EG er på EM for damer i Riga.
Deltakere i EM for døve bes om å sende inn evaluering av mesterskapet.
VEDTAK:

Tas til etterretning. Enst. vedtatt.
037/10 Serie- og turneringsspill
A. Serieoppsettet – antall seriehelger og bruk av hverdagskamper
Innstilling:
a. Seriekomiteens instruks oppdateres med følgende føringer:
a. I alle avdelingene der det er mulig, frigjøres serierunder.
b. Benytte samme serierunde til frihelg i alle divisjoner og avdelinger.
c. Antall kamper i en hall i en serierunde må anpasses slik at det blir gjennomførbart.
b. For å lette adgangen til å spille kampene i forkant av helgen, settes en serierunde
til å vare hele uken.(mandag-søndag), dog med unntak UMBRO-liga.
VEDTAK:
Innstillingen vedtas, enstemmig
I den kommende sesongen skal det legges opp til at hele divisjoner har spillefri i ligarundene. Det
ble derfor fremsatt forslag for å hindre at noen av klubbene topper lagene i lavere divisjoner i de
omganger da høyere divisjoner har spillefri.
VEDTAK:
Regelendring:
Dersom lag i høyere divisjon har spillefri, kan ikke spillere som deltok i forrige spillerunde
delta på lag i lavere divisjon inneværende serierunde.
Ønsker å hindre at førstelagsspillere deltar på lag i lavere divisjon og toppe disse.
Regelendringen sendes lovkomiteen for utforming.
Enst. vedtatt.
Postadresse
Norges Bowlingforbund
0840 OSLO

Besøksadresse
Sognsveien 73
E-postadresse
bowling@bowling.no

Telefon
21 02 97 32

Telefaks
21 02 97 31

Bankkonto
1602.43.29651
Foretaksregisteret
971483946

Norges Bowlingforbund

Møtereferat

5 av 10

Vår dato

2010-06-14

FS 4/10

B. Terminfesting av ligakamper
SUK 2 har anført:
I Umbroligaene er det Seriekomiteen som setter klokkeslett på kampene. Så snart kampoppsettet
legges ut i begynnelsen av august, er det noen klubber som begynner å bestille flybilletter. Siden
Umbrokampene nå tar flere baner, har flere klubber i etterkant måttet flytte kamper for å
imøtekomme ønsker fra hallen. Her er det flere alternative løsninger:
Innstilling:
a. Tidfesting av kampene i Umbro og 1. divisjon
1. Hjemmelaget foreslår tidspunkt
2. Klubbene melder inn mulige tidspunkter ved påmelding av laget(avtalt med halleier)
3. Bekreftelser om tidspunkter på web
b. Seriekomiteens instruks oppdateres med:
Et lags hjemmekamper/bortekamper spres mest mulig gjennom sesongen.
VEDTAK:
Innstillingen ble vedtatt med følgende endring av pkt. a. 3:
SMS varsling om kamptidspunkter og bekreftelse på web.
Enst. vedtatt
C. Spillestil og antall serier i 1. divisjon.
Saken ble drøftet på kretslederseminaret, men det ble ikke trukket noen konklusjon. I stedet ble det
bestemt at det skulle sendes ut spørreskjema til klubber og haller.
Dette har nå skjedd gjennom den spørreundersøkelsen som er sendt ut til forbundets medlemmer. I
tillegg foreligger et innspill fra Molde BK som har innhentet uttalelse fra alle klubbene i 1.
divisjon om overgang til spilleformatet til Umbro. Her er de tilbakemeldingene vi har mottatt, at
lagene i 1. Divisjon ønsker nytt spilleformat, men at det er litt uenighet om det skal være lag med
6 eller 4 spillere, det siste blir bedre økonomisk. Rolvsøy har tatt forbehold om at de kun har 4
baner dersom det blir 6-mannslag. En annen klubb har fått negative tilbakemeldinger fra hallen om
bruk av 6 spillere.
VEDTAK:
Spilleformatet i 1. Divisjon(tidl. herrer) endres til 4 spillere og spilleformat som Umbro damer,
som en prøveordning i sesongen 2010/11, dersom alle spilleberettigede lag i 1. Divisjon og deres
respektive haller, skriftlig bekrefter at de ønsker det.
Evaluering av eventuell nytt spilleformat skjer ved nyttår og fremlegges til behandling på tinget
i 2011.
Dersom ikke alle lagene skriftlig kan bekrefte at de ønsker å endre spilleformat, spilles 5mannslag som opprinneligforutsatt.
Spillestil med 6-mannslag i Umbroformat er ikke aktuelt neste sesong.
Enst. Vedtatt.
D. Poengberegning og poengfordeling
SUK 2 anfører i sin rapport:
I Umbroligaene kan sisteserien bli uten betydning i forhold til kamppoengene. Det ene laget kan
lede med så mange banepoeng at kampen er avgjort. I de lavere divisjonene kan et lag fortsatt
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klare uavgjort selv etter å ha tapt de 2 første seriene. For å samkjøre ligaene er det 2 mulige
løsninger:
1. Gjøre alle tilsvarende Umbro:
Innføre kamppoeng i 1.-3.divisjon – dvs. 2 poeng for seier og 1 for uavgjort, og dagens poeng
blir da banepoeng. (Hvis totalscore-poenget fjernes blir det helt tilsvarende dagens Umbro.)
2. Gjøre Umbro tilsvarende resten:
Innføre 1 kamppoeng per serie i Umbro (og 0,5 poeng for uavgjort). (Hvis totalscore-poenget
legges til blir det helt tilsvarende dagens 1.-3. divisjon.)
Innstilling:
For å samkjøre poengberegning og poengfordeling i ligaspillet gjøres følgende endring:
Det innføres 1 kamppoeng per serie i Umbro (og 0,5 poeng for uavgjort). I tillegg legges til 1
poeng for totalscore. (Hvis totalscore-poenget legges til blir det helt tilsvarende dagens 1.-3.
divisjon.)
Saken ble diskutert.
Det ble framsatt følgende nytt forslag til poengberegning:
Umbro: 1 banepoeng pr. seier pr. banepar pr. serie(max 9 poeng) i tillegg gis 3 banepoeng for
totalscore for kampen. (for Umbro-damer 4 banepoeng for total- lik antall serier pr. spiller)
Flest banepoeng gir 2-0 i kamppoeng, ved uavgjort 1-1.
I 3.div gis 1 banepoeng pr vunnet serie og 1 banepoeng for totalscore(ved uavgjort gis 0
banepoeng). Flest banepoeng gir 2-0 i kamppoeng, ved uavgjort 1-1.
VEDTAK:
Nytt framsatt forslag til poengberegning vedtas.
Enst. Vedtatt.
E.

Tidspunkt siste serierunde

Det er ønskelig med et felles tidspunkt for alle kampene i en divisjon/avdeling i siste serierunde,
slik at ingen skal ha mulighet for å spille på andres resultat. I dag er dette bare gjennomført i
Umbro, men viser seg å kunne påføre noen lag ekstrautgifter pga varierende flytilbud. I de lavere
divisjonene er det § 5.6.4 som gjelder i dag, men her er det ofte unntak. Det er lag som spiller
dobbeltkamp i siste runde, og det er lag som har spillefri. Det er i enkelte haller så mange kamper
som skal spilles at de ikke kan spilles samtidig.
Innstilling:
§ 5.6.4 gis følgende tillegg: Siste runde i en divisjon/avdeling bør så langt det er praktisk mulig
spilles samtidig.
VEDTAK:
Innstillingen vedtas. Enst. Vedtatt.

F. Kvalifiseringsspill i 3. Divisjon
SUK 2 anfører i sin rapport:
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I 3.divisjon blir det nå 6 avdelinger med nødvendige underavdelinger. Underavdelingene kan ha
fra 4 til 14 lag. Siden det bare skal rykke opp ett lag fra hver avdeling, må det bli
kvalifiseringsspill mellom vinnerne i underavdelingene.
Vi vet nå at det er påmeldt mer enn 110 lag i 3. Divisjon og det er regioner med mer enn 20 lag
noe som betyr oppdeling i flere avdelinger. Kvalifisering må derfor gjennomføres ved sesongslutt.
Dette medfører problemstillinger som:
Hvor skal kvalliken spilles: Nøytral bane eller hjemme- og bortekamper?
Kan man benytte hjemmehallen til ett av lagene, og legge en oljeprofil bestemt av forbundet?
Hvordan skal det spilles dersom det er på nøytral bane? 2 kamper?
Hva hvis det er flere underavdelinger?

I tråd med intensjonen i startkontingenten (§ 5.1.3), så skal forbundet dekke utgiftene til
kvalikspillet (reiseutgifter og baneleie), men det er ikke hensiktsmessig å hente alle lagene inn til
samme hall.
Innstilling:
Kvalifiseringsspillet i 3. Divisjon for opprykk til 2. Divisjon, gjennomføres lokalt(krets/region)
på en nøytral bane for lagene som skal spille.
Det ble framsatt følgende forslag til endring/tillegg:
… primært nøytral hall, men seriekomiteen fastsetter hvilke hall som skal benyttes.
4- 7 lag i avdelingen går 1 til kval
8-12 lag i avdelingen går 2 til kval.
Med 2-3 lag spilles 2 kamper mot alle og ved 4 eller flere spilles en kamp mot hver motstander.
Det spilles 4-mannslag i kvalet.
Utgiftene dekkes i følge regelverket av NBF.
VEDTAK:

Innstillingen vedtas med det framsatte tillegg.
Enst. vedtatt
038/10 Junior
a. NM junior – reduksjon av deltakeravgiften
Det gis pr. i dag støtte til arrangøren av NM U23 med kr. 25.000,-, dette er under forutsetning om
at deltakeravgiften ikke overstiger kr. 200,- Dvs. at deltakeravgiften er redusert med kr. 250,Dette vil ut fra summen som er stilt til disposisjon for arrangøren tilsvare 100 deltakere, noe som
ikke har vært tilfelle de to gangene mesterskapet har vært arrangert, noe som igjen betyr at
arrangøren subsidieres utover deltakeravgiften.
I NM for juniorer må hver deltaker betale en avgift på kr. 450,-, noe som i seg selv er mye.
Deltakerantallet i NM-junior har de siste årene vært gradvis synkende, og med forbundets
målsetning om å øke rekrutteringen vil dette være et sted å starte.
En del klubber synes det er dyrt å sende sine juniorer til NM. Resultatet av dette blir at de sender
kun de beste.
For å snu denne trenden bør vi, på lik linje med for NM U23, subsidiere deltakerne slik at
juniorene ikke betaler mer enn deltakerne i NM U23, altså kr. 200,-.
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Med et deltakerantall i jr NM på 120 vil dette resultere i en utgift på kr. 30.000,-, og det bør i hvert
fall være et realistisk mål.
Det ble framsatt følgende forslag:

Deltakere i NM junior subsidieres med kr. 250, under forutsetning av at deltakeravgiften ikke
overstiger kr.200. Støtten belastes midler til utviklingsorientert ungdomsidrett.
VEDTAK:

Forslaget vedtas. Enst. Vedtatt
b. Evaluering av sluttspillet for junior 2010
Det var skuffende få kretser som deltok på årets sluttspill for junior..
I 2010 kom vi på banen litt sent og dette må rettes på før neste sluttspill som skal arrangeres på
Lillehammer under Ungdomslekene. Det var flere mangler ved invitasjonen til årets sluttspill, bla
økonomisk støtte.
VEDTAK:

Det inviteres til et juniorseminar med tanke på rekrutteringsarbeidet. Den sportslig ansvarlig i
kretsene inviteres. Juniorseminaret arrangeres i forbindelse med breddesamlingen for junior.
TH, EG og Ja Ja samordner dette.
TH og JaJa skisserer krav til kretsene og økonomisk støtte for deltakingen i sluttspillet i 2011.
Premissene klare til neste FS-møte.
Enst. Vedtatt

039/10 Norwegian Open 2010 og deltaking i EBT i 2011
a. Norwegian Open 2010
Teknisk arrangør.
Det er inngått avtale med Solli BK som teknisk arrangør av NO 2010
VEDTAK:

Avtalen tas til etterretning.
Enst. vedtatt.
Spilleformat i Norwegian Open 2010 - endring
I forbindelse med evaluering av fjorårets TNO 2009, FS-sak 76/09, ble det diskutert noen
endringer i spilleformatet i NO. Dette gikk særlig på finaleformatet.
Det ble diskutert følgende endringer i forhold til TNO 2009:
Forslag til endring neste NO:
Påmelding etter EBT-varianten(med avbestillingkonsekvenser), antall starter i ”banken” må
bestemmes. Fortrinnsrett til sene starter for langveisfarende, spillere kan ta ledig plass i pulje uten
at dette påvirker starter i ”banken”, baneflytting i karusellfinalen, antallet videre i hver runde, (eks.
4 grupper x3 og deretter karusell med 1 ut i hver runde).
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I forkant av turneringen må det offentliggjøres forklaring til spilleform/reglement f eks. finaler.
Klargjøre damepremieringen og øvrig premiefordelingen. Det kan avvikles pulje på 2 banepar.
Det ble dessuten foreslått tiltak for økning i antall deltakere:
Se på mange konkurrerende turneringer, innføre egen premiering for beste i klassene C, D, E og F.
Turbo innføres istedenfor desperado.
Innstilling:
Det gjøres følgende endringer i spilleformatet i NO 2010:
Det benyttes turbo i stedet for desperado.
Påmelding skjer etter EBT-varianten med konsekvenser ved avbestilling/manglende
oppmøte.
Det gis fortrinnsrett i enkelte starter for langveisfarende(utenom østlandsområdet)
Spillere kan ta ledige starter i puljer som ikke er fylt opp uten konsekvenser for bestilte
starter(banken).
I karusellfinalen foretas baneflytting og det spilles 4 grupper av 3 spillere(en ut i hver
runde)
Plasseringen av spillere på resultatlista bestemmes på hvert trinn av plasseringen før
karusellen.
Spilleformat/reglement, herunder premiering, offentliggjøres i forkant av turneringen.
Puljer kan avvikles på 2 banepar.
VEDTAK:

Innstillingen vedtas med følgende tillegg:
Beste norsklisensierte i kl. C, D, E og F premieres.
Enst. vedtatt.
b. Deltaking i EBT 2011
Det er ønskelig av Norwegian Open igjen kommer på kartet for turneringene i EBT. Det finnes nå
åpning for deltaking som satellitt-turnering (laveste gradering) i 2011. Satellitt har en total
premiesum omtrent som NO har hatt siste år. Det må gjøres noen endringer for å tilpasse EBTformatet.
VEDTAK:

Det søkes om deltaking som Satellitt-turnering i EBT i 2011. Primært søkes det om 5.-14. 8.
2011, sekundært 12. – 21.8.2011. Det foretas tilpasninger i formatet som kreves av EBT.
Ens. Vedtatt.
040/10 Rutiner
Det ble ikke fremlagt nye rutinebeskrivelser i møtet.
041/10 Handlingsplanen 2009-11
Det ble ingen behandling av HP i møtet.
VEDTAK:

Årsrapporten til Handlingsplanen 2009-11, vedtas. Enst. vedtatt
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042/10 Eventuelt
a. Registreringer av spill i utlandet
Registrering av spill i utlandet ble tatt opp. Dette er det ønskelig å få klarlagt, særlig for
teamspillere som også spiller for utenlandske klubber i utlandet.
VEDTAK:

Alt spill på team-/landslagesspillere i utlandet registreres.
Alt spill i EBT turneringer av norske spillere registreres.
Spill som er innmeldt på forhånd som spilles på norsk lisens i utlandet registeres jf.
Regelverket.
Enst. Vedtatt
b. Overgangsgebyr – beregningstidspunkt
Vi har mottatt henvendelse om feil i overgangsgebyret ved skifte av lisenstype ved sesongstart.
Dette gjelder særskilt ved endring av lisenstype fra U-23 til senior.
VEDTAK:

Gebyret beregnes etter lisensstatus pr utmeldingsdato når lisenstype endres ved sesongstart.
Enst. vedtatt.

Per Klausen
Referent

Postadresse
Norges Bowlingforbund
0840 OSLO

Besøksadresse
Sognsveien 73
E-postadresse
bowling@bowling.no

Telefon
21 02 97 32

Telefaks
21 02 97 31

Bankkonto
1602.43.29651
Foretaksregisteret
971483946

