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KRETSLEDERSEMINAR 2010
Agenda:
Referat kretsseminaret 20.-21.3.2010
1. Presidenten ønsket velkommen og redegjorde for en del endringer i agendaen slik at seminaret
kunne bruke mer tid på forslaget til endringer i seriespillet.
2. SUK
Det forelå ingen rapport fra den gjenopprettede SUK-komiteen fra Tinget 2009. Av denne grunn
ble det opprinnelige kretsseminaret på høsten utsatt til mars 2010.
3. SUK 2
FS opprettet en ny SUK 2 i desember 2009 med følgende representanter:
Per Kaare Halvorsen(ser.kom), Halgeir Ludvigsen(FS), Rolf Gunnar Bøe(klubbene) og Sven
Roger Olsen(spiller).
Lederen for SUK2 komiteen Halgeir Ludvigsen redegjorde for arbeidet(2 møter) og framla
rapport fra komiteen med forslag til endringer.
Han startet innledningen med å referer status og åpnet for kommentarer til dagens seriespill,
spilleformer bl.a. i Umbro og spillernes deltaking i ligaspill kontra deltaking i turneringer
nasjonalt og internasjonalt.
Hva skal tas hensyn til ved oppsett av seriespill i terminlista? Formålet er å øke status på
seriespillet.
Ingen int. turneringer(med få unntak Irish Open).
Kun nasj. Og int.nasj. mesterskap, seminar og ting.
Sette opp seriespillet jamt i sesongen.
Ikke kreve spill i turneringer på teamspillere når det er ligaspill
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HL gikk gjennom en del punkter/forhold som har blitt vurdert av komiteen.
Hovedmomenter:
4-6 spillehelger på nøytrale baner – anbefales ikke.
Antall seriehelger – Seriekomiteens instruks oppdateres med følgende:
Komiteen foreslår at Seriekomiteens instruks oppdateres med følgende føringer:
-

I alle avdelingene der det er mulig, frigjøres serierunder.
Benytte samme serierunde til frihelg i alle divisjoner og avdelinger.
Antall kamper i en hall i en serierunde må anpasses slik at det blir gjennomførbart.

Bruk av hverdagskamper:
Anbefaling - å sette en serierunde til å vare hele uken.(unntak UMBRO)
Terminfesting av kamper
Problemer med endring av tidsfastsatte kamper (Umbro). Komiteen fremmet forslag til løsninger:
1. Hjemmelaget foreslår tidspunkt
2. Klubbene melder inn mulige tidspunkter ved påmelding av laget(avtalt med halleier)
3. Bekreftelser om tidspunkter på web
Skal seriekomiteen også sette klokkeslett i 1. divisjon herrer og damer? Seminaret: Ja
Siste serierunde: Så langt det er mulig bør kamper i samme divisjon/avdeling spilles samtidig.
Skjevfordeling borte/hjemmekamper
Konsekvenser: Likviditetsproblemer – skjev tabell
Seriekomiteens instruks oppdateres: Et lags hjemmekamper/bortekamper spres mest mulig
gjennom sesongen.
Spillestil og antall serier.
Dagens spilleform: Umbro haller, Umbro damer, 1. – 2. div, 3. div.
 (3x2)x3 serier (Umbro herrer)
 (2x2)x4 serier (Umbro damer)
 5x3 serier (1. og 2.div herrer)
 4x3 serier (3.div og 1.div damer)

Antall spillere - alternativer:
 Dagens:
 Utvide 1.div:
 Utvide 1. og 2.div:
 Redusere 2.div:
 Redusere 1.og 2.div:
 Differensiere mellom 1. og 2.:

6–5–5–4
6–6–5–4
6–6–6–4
6–5–4–4
6–4–4–4
6–6–4–4

Umbro herrer fikk vedtatt sin spilleform på tinget. Det er ikke ønske om å endre i 3. divisjon
med 4 spillere og dagens format. Det kan være aktuelt å endre antall og spilleform i 1. og 2.
divisjon herrer og 1. divisjon damer.
Forslag: Endre til 4 spillere i 1. og 2. divisjon herrer og spilleform som Umbro damer.
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Det sendes ut et spørreskjema om endring til haller og klubber, om antall lag og format.
Evaluering av Umbroformatet.til lag og haller.
Analysere seriespillets gjennomføring før vedtak om endringer.
Bruk av damer på herrelag
Skal damespillerne kunne delta på herrelag i alle divisjoner?
Spørsmålet ble debattert.
Tillate på alle nivåer? Klart flertall.
Bruk av scoretavle i Umbrokamper
Det lages et forslag med reklame som skal benyttes i hallen. Hjemmelaget pålegges å benytte
denne på kampene. Jan Edvardsen lager et utkast til scoreark.
Bruk av reserver i Umbro
Forslag:
Reserve kan settes inn allerede i første serie tilsvarende det man gjør i dag i lavere divisjoner.
Anbefales av seminaret.
Poengberegning og – fordeling.
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 totalscorepoenget 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 totalscorepoenget
legges til blir det helt tilsvarende dagens 1.-3. divisjon.)
Alternativ 2 anbefales.
Differensiering i divisjonene
I den nye 2.divisjonen herrer er det 3 avdelinger og i vedtaket på Tinget er det sagt at det skal
være 12 lag i hver avdeling. Av geografiske hensyn bør det være mulig å differensiere litt
Forslag:
2.divisjon skal bestå av 36 lag fordelt på 3 avdelinger. Hver avdeling kan bestå av 11 til 13 lag.
Anbefales.
Premiering i Umbroliga
I dag premieres individuelt de 3 beste snittene i Umbroligaen.
Forslag:
I tråd med å fjerne oppmerksomheten fra snittet, bør man heller premiere de spillerne som har
tatt flest banepoeng. Dersom flere har tatt like mange banepoeng, kan disse rangeres etter
totalt pinnefall eller snitt.
Anbefales.
Baneprofiler
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

4 av 10

Vår dato

2010-03-23

Kretsledermøte 2010

 Flere har tatt til ordet for å begrense muligheten hjemmelaget har til å skreddersy egne
profiler.
 I Sverige er banebehandlingsgruppen blitt utvidet og skal blant annet se på regelverk for
banepreparering i ligaspillet.
 De ser for seg at man får et begrenset antall oljeprofiler som man kan velge mellom, og at
oljeprofilen som skal benyttes skal være opplyst i forkant.
Forslag:
Vi bør følge med på hvilke anbefalinger banebehandlingsutvalget i Sverige kommer med, og ta det
til etterretning fra sesongen 2011-2012.
Kvalspill i 3. divisjon
Problemstilling:
 Hvordan skal kvallik spilles i 3.divisjon?
 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?
Løsning:
Nøytral bane lokalt?
Antall lag i øverste divisjoner
Spørsmål:
 Skal klubbene fortsatt ha lov til å ha inntil 2 lag i de 2 øverste divisjonene?
 Bør en klubb uten lag i Umbroliga få lov til å ha 2 lag i 1.divisjon?
Forslag:
Ingen endring for sesongen 2010-11, siden det bare er 2 runder igjen av årets sesong.
FS bør ta en avgjørelse før invitasjonen til neste sesong sendes ut.
4. Frisk Forsikring
Presidenten orienterte om Frisk Forsikring og vår sponsoravtale med dem. De ønsker å gi den enkelte
bowlingspiller og bekjente et tilbud, og så må vi selv vurdere om tilbudet er godt nok økonomisk og
dekningsmessig. De fleste representantene som ikke allerede hadde bedt om tilbud fra Frisk fylte ut
forespørsel(oversendt Frisk)
5. Handlingsplanen for 2009-11
Presidenten orienterte om handlingsplanen og bakgrunnen for endringen i den planen som ble vedtatt
på Tinget i 2009, og den rapporten som er fremlagt for det første året i perioden.
6. Teknisk komité
Leder av teknisk komité rapporterte om komiteens aktivitet og status.
Skal vi legge ut liste over de hallene som er godkjente? Ja, med godkjenningsår.
7. Hva må til for å gjøre sporten interessant for media
Innledning av tidligere Sportsredaktør i Dagbladet Esten O. Sæther
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Sterke enheter
Hjemmesiden bør være klubborientert og fokusere på disse i portalen. Diskusjonsforum kan være
viktig, men nettdiskusjoner kan skli ut.
Viktig å unne hverandre å lykkes. De innvidde må bry seg om sporten og på en slik måte at
utenforstående kan registrere det.
Mediene er ikke til for bowlingen, men er interessert i hva som kan føre til at andre blir interessert i
deres produkt(avisen).
Være i nærheten av lokale medier(aviser), komme innom redaksjonen og tilby resultater. Personlig
besøk i redaksjonen, mye bedre enn en telefon eller mail. Det må skaffes relasjoner med en redaksjon
eller journalist.
Videomateriell på nett er interessant og tas gjerne inn i redaksjonene. Dette er en ekstramulighet.
Konkurranse på video er interessant og gjerne i samarbeid med en lokal avis.
Viktig dersom vi kan presentere en pakke med nyheter for en avis og gjerne tilbakevendende. Man
må ha noe i beredskap dersom en journalist blir interessert, bakgrunnsstoff, bilder og lignende.
Markedsføre en spiller i forhold til mediene, og være konkret i forkant av en begivenhet. Kjøre fram
en enkelt som en merkevare. Finne en type kan være viktig.
Er det nettmateriale som er spennende, presentere via en god video.
Innlederen ble takket for besøket og overrakt blomster.
8. Diskusjon om media
Innspillet fra innlederen var en vekker. Inngangsvinkelen er som tidligere, men noen tips om video
var interessant.
Flere har kontakter med journalister lokalt. Det er vanskeligere å få kontakt med de store
landsdekkende avisene. EG har kontakt i Aftenposten.
Det ble diskutert hva vi kan gjøre mer.
Vi må lage oss en mediestrategi i NBF og eventuelt trekke inn eksterne kompetanse. En person må ha
ansvaret for media.
9. Årsresultat regnskapet for 2010
Presidenten gikk gjennom regnskapet for 2009 som forlå revidert.
10. Rankingsystem
Sven tore Iversen og Halgeir Ludvigsen orienterte.
Snittet har inntil nå vært benyttet til å sammenlikne spillernes resultater.
HL presenterte et forslag til ranking av spillerne som viser hvem spiller som best, relatert til de
øvrige spillere som deltar i seriespillet og i den enkelte turnering, mesterskap. Dette vil minimere
innflytelse av baneforhold og andre forhold som kan påvirke enkeltresultater.
Typer ranking:
Resultatliste i en turnering
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

6 av 10

Vår dato

2010-03-23

Kretsledermøte 2010

Tabeller i et seriesystem
Plasseringspoeng – har noen problemer.
Alle kan ikke spille mot hverandre til enhver tid, og på bakgrunn av dette er det laget et system som
tar utgangspunkt i plassering. Plasseringen er relatert til de øvrige spillere som deltar og den
rangering disse har. Enkelt sagt: dersom du slår en spiller som er ranket bedre enn deg øker din
rangering, men dersom du taper for en spiller som er rangert lavere enn deg, taper du på rangeringen.
Men det er flere forhold som må tas i betraktning: gjenstarter, nullstilling, vekting av turneringer, alle
spiller ikke alle turneringer(det lønner seg å spille mye) og man kan velge hvilke turneringer det vil
lønne seg å delta i.
Prediksjonsbasert ranking – bygger på statistiske resultater.
Denne metoden har også sine problemer:
Hvilket nivå skal man begynne på?
Hva hvis man spiller få serier?
Hvor mye poeng er en seier verdt?
Steg (1 ser) vs maraton (24 ser)
Hvor mye skal en gjenstart telle?
Klasseinndeling
Rankingsystemet som er laget tar hensyn til alle historiske resultater som er tilgjengelig.
Systemet vil bli innført på et senere tidspunkt bl.a. som grunnlag for klasseinndeling og seeding.
11. Sportslig
Erik Garder orienterte om sportslig status.
Kommenterte at det er få damespillere i de turneringene som går denne helgen, henholdsvis 12, 8 og
5. Det er vanskelig å finne dame/jentespillere å satse på.
Det igangsettes tiltak for at flere damer/jenter skal satse, men den totale rekrutteringen er fortsatt
nedadgående.
Det vil bli startet en ny bowlingskole først i Oslo i samarbeid med Bama, for helt nye spillere. Dette
kan spres ut til andre kretser etter samme modell. Ny spillere som kommer ut herfra må få tilgang i
de eksisterende klubbene. Info vil bli sendt ut til kretsene.
Ekstra samling for juniorer, breddesamling, vil bli gjennomført til høsten igjen, dette for å finne fram
til nye utøvere å satse på.
Sportslig ønsker tilbakemelding fra kretsene om sportslig kontaktperson i hver krets. Det ønskes
tilbakemelding i løpet av dagen.
Baneforholdene medfører at det er urealistiske resultater som spilles i Norge. Det spilles flere 300
serier her enn i Sverige, og så mye bedre er ikke de norske enn svenske spillere, eller om de norske i
det hele tatt er bedre.
Representasjonsspillere må ut og prestere på andre enn hjemmebanene.
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Draktbestemmelsene må respekteres, spillere stiller i fotballskjorte i 1. divisjon herrer. Det spilles i
jeans, hvilket ikke er lov. Respekten for draktbestemmelsene må gjelde helt fra ”tirsdags cuper” til
seriespillet og NM.
Innspill: Det bør stå på invitasjonen til turneringen at draktbestemmelsene skal følges. Da er det
enklere å ilegge bøter.
Uttaksregler for team og landslagssamlinger ble diskutert, dvs de spillere, for tiden 4, som har fått
godkjent egne sponsordrakter.
12. Krets- og klubbsamarbeid
Wenche A Oppegaard og John-Arne Jakobsen presenterte.
Målsetning:
Mål for kretsutvikling.
Øke kompetansen og skape et bevisst forhold til betydning av kontinuerlig utvikling.
Øke utdanningsaktiviteten i kretser og klubber
Bedre kommunikasjon mellom klubb, krets og forbund.
Hvordan skjer kommunikasjonen fra NIF/IK til klubbene? Benyttes de epostadressene som oppgis i
Idrettsregistreringen?
Tilbakemelding om hvorledes man ønsker møtene gjennomført og hvilke ting som ønskes tatt opp.
Savner kretslederforum som eksisterte tidligere. Kan noen ta tak i dette? Dette ble drevet av kretsene
selv ref. Bjørn Størksen som tidligere primus motor.
Skal vi ha FS-møter ute i kretsene?
I forbindelse med mesterskap?
Sende beskjed til kretsene om hvilke som er utdannet i kretsene (trener 1 – turneringsledere).
Sender ut om informasjon om klubbutvikling til kretser og klubber.
Kretsenes aktiviteter og status.
Bergen krets:
Kretsen fungerer relativt godt, 3 kretsmøter i året. Styret møtes oftere. Egen håndbok(bra).
Litt problem i større stevner på puljevakter, men stort sett bra. Mye gjenbruk av personer.
Lovhefte til alle turneringslederne i kretsen.
Tiltak for juniorrekruttering skal fortsette. 3 nye trener i kretsen fra siste kurs. Bra økonomi.
Buskerud krets:
3 av klubbene har egne hjemmesider som brukes. Sliter litt med økonomi. Håper å kunne sende 2 lag
til juniorsluttspillet. Forslag om turneringsavgift til kretsen.
Har påtatt seg flere mesterskap. Sliter med kretsmesterskap, liten interesse – 4 lag i KM lag.
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Vil avvikle en juniorkretssamling i forbindelse med NM.
Hedmark/Oppland krets:
8 klubber i de 2 fylkene. Virker som om klubbene fungerer relativt bra. 18 juniorer med registrert
spill og vil delta med 2 lag. Bra økonomi grunnet en del arrangement tidligere. Gitt støtte til juniorer
til NM og spill utenfor kretsen.
Årsmøtet avvikles hvert år og ser fram til møte med NBF når tidspunkt kan bli fastsatt. KM avvikles
felles junior og senior.
Nordland krets:
Dårlig med møter i kretsen(på telefon), lange avstander i kretsen. 11 klubber, ikke alle har aktive
hjemmesider, med 3 har tatt i bruk NBFs tilbud. Arrangerer NT serien av turneringer som også
omfatter Troms. Økonomi: 15 lag i lokalliga betaler 1 kr. for hver start.
Oslo krets:
Kretsen er aktivisert igjen i 2008 etter litt stillstand. Kretsen har bra økonomi. 20 klubber, hvorav
noen har problem med nok medlemmer og har fått merknader fra OIK.
Kretsen har planer om tiltak på rekruttering. Flere trenere tatt kurs og avlagt eksamen.
Oslo-ligaen er vellykket og har pågått i over 25 år. Buskerud deltar også i denne.
KM avviklet individuelt, men ikke for lag. Mange nye juniorer bl.a. i Metro.
Vil avvikle aktivitetslederkurs, vil også invitere fra Vestfold, Østfold og Buskerud.
Prøver å få til bykamp for junior/U-23 mot Göteborg.
Ønsker å få til et samarbeid med juniormastersturneringene med sluttspill.
Rogaland krets:
Har problem med fjord som en kommunikasjonshindring, sør- og nordfylket.
Gjennomført KM, men dessverre ikke med deltaking fra nordfylket. 2 nye trenere utdannet.
Cross stått i spissen for rekrutteringstiltak som også de øvrige klubbene har deltatt i. Noenlunde grei
økonomi, men litt stram.
Trøndelag krets:
17 klubber, og den krets med flest aktive spillere. Dårlig med formelle møter. Alt bestemmes i
Trondheim og utkantene blir lite involvert.
Bra aktivitet i kretsen, over 50 juniorer med registrert spill. Vanskelig med å få tillitsvalgte i kretsen.
Har 4 nye trenere i kretsen. Har arrangert flere mesterskap. Valgkomiteen i kretsen har gått på
rundgang mellom klubbene, har resultert i forslag om gjenvalg hver gang. Skal ha kretsting sammen
med KM for å få med flest deltakere.
Bra økonomi og utgiftene går til juniortiltak. Midtnorsk mesterskap arrangeres som championat..
Damesatsing har utviklet seg med egen dametrening.
Juniorrekruttering: Har noen som tar tak i juniorer som kommer til hallen(Ingrid og Roar).
Rekruttering av tillitsvalgte et problem.
Kretsen og flere klubber i kretsen har jubileum i år(40 år).
Vestfold/Telemark krets:
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Meget enkle kretsstyremøter med kun 2 mann. Bra aktivitet i kretsen, mange turneringer. Bra med
juniorer i flere klubber. Bra økonomi enn så lenge, kun klubbkontingent.
KM blir arrangert, men problemer i år. Ikke hatt årsmøte i 2009.
NBF vil gjerne ha møte med kretsen og med deltaking fra klubbene.
NBF skulle gjerne sett at junioraktiviteten også ble utvidet med invitasjon til juniorer utover kretsen
og hadde gjerne sett at juniorene fra VTBK reiste ut.
Østfold krets:
Arrangerer KM i alle klasser. Avholder kretsting og terminlistemøter. 8 klubber. Det arrangeres
lokalliga og juniorliga. Økonomien er OK.
Vanskelig å få tak i tillitsvalgte til verv i kretsen.
***
JaJa oppfordret til kretsene å foreslå utmerkelser til folk som fortjener det.
Bedre samarbeid mellom kretsene og oppfordring til å sende juniorer til samlinger, sluttspill og NM.
13. Høring mesterskap
Foreslått 2 nye mesterskap: trios og mix dobbel.
Formål å få med flere damer og mer spennende spill. Øke rekrutteringen.
Ser problemet med mange mesterskap, men det må gå an å kombinere i samme mesterskap.
Refererte forslag fra Ingar Gabrielsen.
Problemer med mange NM og opptatte helger. Det er ingen ledige helger for klubbturneringer.
Mix-dobbel må være uavhengig av klubb(boosterteam).
Flere ser dette som positivt, men noen er litt skeptiske(for mange opptatte helger).
Saken ble diskutert.
Konflikt 5-manns kontra trios? Nei, de fleste tror ikke det.
14. Terminlista
Problemstilling:
For mange helger reservert/opptatt med seriespill og NM-arrangement.(ref. diskusjon om seriespill/SUK2)
Hvor langt ut på sesongen skal seriespillet strekke seg?
Hva skal vi ta hensyn til ved oppsett av terminlista?
Tinghelg, NM senior(sgl/lag), Norwegian Open og KM skal være turneringsfrie. Arrangering av
turneringer på disse helgene skal godkjennes særskilt av Forbundsstyret.
Kurshelger skal benyttes til kurs, trenerkurs og turneringslederkurs. Ingen turneringer på disse.
Registrer turneringer på nett. Jobbe i en felles database.
Hva med WC-turneringer? Spillerne må velge selv.
Valgkomiteens Inge Sneberg oppfordret til å fremme kandidater til verv til tinget neste år.
Presidenten avsluttet en lang helg og ønsket vel hjem.
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