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SØKNAD OM TURNERINGER I SESONGEN 2011 - 2012
Vi er igjen halvveis i sesongen og det er tid for å tenke på ny sesong 2011 – 2012, og ny terminliste.
Vedlagt følger kalender for sesongen 2011-2012. Datoene for nasjonale, og noen internasjonale(EBT) ,
arrangementer, samt serieomganger er markert på vedlagte forslag.
Vi gjør oppmerksom på at følgende helger skal være fri for andre turneringer: NM sgl, Forbundstinget,
planlagte kurshelger og Norwegian Opens finalehelg. (Loven kap. 4, §§19-20).
Følgende tidsfrister MÅ overholdes:
1. februar 2011

Frist for klubbene til å sende inn sine ønsker til KRETSEN
Bruk vedlagte søknadsskjema. Ved behov kopier dette.

15. februar 2011

Frist for kretser til å sende inn liste (og søknadsskjemaene fra klubbene) for de
anbefalte turneringene til Forbundskontoret etter terminlistemøte i kretsen,
eventuelt med merknader.

15. mars 2011

Frist for Forbundskontoret til å sende ut komplett terminliste til kretsene for
høring/korrektur.

10. april 2011

ABSOLUTT SISTE FRIST TIL ENDRINGER!!

Kretser bes sørge for, ved å avholde et terminlistemøte med klubbene, at ikke flere turneringer arrangeres
i samme tidsrom innen egen krets dersom det ikke er samkjøring mellom arrangørene. Vi vil understreke
viktigheten av at kretsene avholder terminlistemøtet og oversender resultatet samlet til kontoret. Søknad
om WC-kvalifiseringen er inkludert i det nye søknadsskjemaet, og reglene for WC-turneringer er vedlagt.
NB! Spillereglement for lokalligaer i regi av kretser bes sendt inn sammen med søknaden.
Det arbeides fremdeles med en løsning som gjør at arrangørene kan registrere sine turneringer direkte på
bowling.no. Vi kommer tilbake med informasjon om denne løsningen.
Med vennlig hilsen
Sven Tore Iversen (sign)
President

Per Klausen (sign)
Generalsekretær

Vedlegg: Utkast til terminliste for sesongen 2011 - 2012 (legges også ut på nettsidene)
Søknadsskjema for turneringer 2011 - 2012 med bestemmelser for WC-turneringer.
(Søknadsskjemaet finnes også på våre nettsider.)
Kopi: FS, seriekomiteen

