NORGES BOWLINGFORBUND

Oslo, mai 2013

Til alle klubber,
NBF vil med dette minne om og presisere de plikter og frister som klubbene har i forbindelse
med oppstart av ny sesong.
Følgende punkter er viktige å legge merke til:

Påmelding til ligaspill
Detaljert informasjon om påmelding til ligaspill vil sendes ut i andre halvdel av mai. Påmelding
til ligaspill innen gjeldende frister skal alltid etterfølges av innbetaling av påmeldingsavgiften
innen samme dato. Påmelding alene er altså ikke nok; denne er først gyldig når
påmeldingsavgiften er innbetalt. Er ikke påmeldingsavgiften betalt, vil laget strykes og nektes
deltakelse i ligaen.
Det purres IKKE på denne avgiften. Fristen er den samme som de senere år: 10. juni.
Påmeldingslisten vil ikke bli oppdatert, før avgiften er betalt. Denne listen vil finnes oppdatert
på våre nettsider.

Innbetaling av klubb- og medlemsavgift
Faktura sendes ut i begynnelsen av juni; med forfall ca 20. juni. Dette er omtrent 4 uker
tidligere enn hva som har vært gjort de seneste årene. Bakgrunnen er selvsagt å unngå den
mest travle ferietiden for de personer som nødvendigvis vil måtte bli involvert hos klubbene.
Det vil sendes en purring ca 2 uker etter forfall, med en siste betalingsfrist rett etter 15. juli.
( Dette med referanse til § 1.5.1 i NBFs lover. ) Det purres IKKE på nytt, og manglende
innbetaling vil medføre startnekt i turneringer og ligaspill for medlemmer fra klubber som ikke
har betalt klubb- og medlemsavgift.

Reisefordeling
Det er vedtatt reisefordeling i 1. og 2. divisjon herrer, og 1. divisjon damer. Alle lag betaler inn
et reiseforskudd, stort kr 8.000. Faktura sendes ikke. Frist for innbetaling er 15. august, til
kontonr 1602.43.29651. Husk å merke innbetalingen med klubb/lagnavn. Konsekvensen av
manglende innbetaling av reisefordeling er angitt i reglene. Score og poeng i ligaspillet blir
strøket inntil betaling har skjedd.

Lisensavgift
Det minnes også om innbetaling av lisensavgift, som må være NBF i hende før evt. turnering
skal spilles, eller i god tid innen ligasesongen starter. Manglende betaling medfører 0 i score for
den aktuelle spiller.
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Turneringsavgift
Det er fastsatt skjerpede regler for innbetaling av turneringsavgift og arrangøravgift for
avholdte turneringer. Innbetalingsfristen er 7 dager etter turneringens avslutning. Det purres
ikke på denne avgiften, men klubben nektes å avholde turneringer inntil avgiften er betalt.

Innlegging av resultater på internett
Hjemmelaget i kamper i alle divisjoner skal legge inn resultatene fra ligakamper på våre
hjemmesider straks kampen er avsluttet, og senest innen midnatt. Hvis denne fristen ikke
overholdes, ilegges klubben en bot på kr 250. Bortelaget har deretter 18 timer til eventuelt å
klage/rette på innlagt resultat.
Systemet med innlegging av ligaresultater kun på internett var opprinnelig en forsøksordning,
som nå har blitt permanent. Rent praktisk betyr dette at den ordningen som ble brukt i
sesongene 2011/12 og 2012/13, også vil benyttes for sesongen 2013/14.
For veteranligaen er fristen 2 dager etter endt spilleuke. Manglende innsending av resultater
medfører strykning av score og poeng.
NBF vil med dette ønske alle klubber og spillere velkommen til en ny sesong! Og husk; detaljert
informasjon om selve påmeldingen til ligaspill 2013/14 vil sendes ut i andre halvdel av mai.

Med vennlig hilsen
Norges Bowlingforbund
Per Iversen (sign)
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