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HJEMMESIDE TIL ALLE FORBUNDETS KLUBBER.
Forbundsstyret har vedtatt at alle klubbene i NBF skal få tilbud om egen hjemmeside under
www.bowling.no.
Alle klubber får med dette et tilbud om en gratis hjemmeside som er knyttet til bowling.no. Dette betyr at
alle klubbens tillitsvalgte som har tilgang til å oppdatere klubbens opplysninger, i utgangspunktet har
tilgang til alle funksjoner og muligheter på klubbens hjemmesider når de er logget inn. (Benytt samme
login som til bowling.no).
Klubbens tillitsvalgte kan legge inn nyheter, turneringer, bilder og andre funksjoner som er tilknyttet
hjemmesidene. Klubbens ansvarlige kan også styre de rettigheter som resten av klubbens medlemmer skal
gis vedrørende hjemmesiden til klubben (for eksempel legge inn nyheter). Hjemmesiden kan bl a benyttes
til å angi tidspunkt for klubbens neste ligakamper.
Overnevnte tilbud er en basispakke som er gratis, men funksjonene kan utvides mot en kostnad, bl.a. at
alle resultater ved bruk av bowlingres.no kan knyttes til klubbens side og at klubben skaffer seg sitt eget
domene, eks. klubbenbk.no.
Hvordan finner du klubbens nye hjemmeside?
Vi oppfordrer klubbens ansvarlige om å sjekke ut de mulighetene som ligger til rette. På klubbens
hjemmeside vil nyheter som står på forbundets hjemmeside fremkomme, disse hentes da automatisk fra
NBFs sider. Dersom dere går inn på linken: http://www.bowling.no/organisasjon/klubber/ får dere opp en
oversikt over alle våre klubber. Går dere inn på deres egen klubb vil dere se en link til en egen
klubbhjemmeside. Linker til klubber som hadde hjemmeside fra tidligere er ikke endret. Disse må, for å
få opp den nye siden som er tilbudt, benytte følgende link: http://klubber.bowling.no/ og deretter skrive
klubbnavn_bk
Sjekk gjerne ut hjemmesiden til Verdal BK som var den første klubbens som tok i bruk tilbudet:
http://klubber.bowling.no/verdal_bk/nyheter/?id=15021
Tilbakemelding innen 15. februar
Som nevnt er tilbudet til klubbene om egen hjemmeside gratis, men forbundsstyret tar høyde for at ikke
alle klubber ønsker å benytte seg av tilbudet. Vi ber derfor om å få tilbakemelding fra de klubber som
ikke vil benytte tilbudet og som ønsker å benytte de hjemmesidene de allerede har. Deres hjemmeside på
bowling.no vil da bli fjernet og forbundet vil ikke betale for disse.

Norges Bowlingforbund

Forbundet ber om å få en tilbakemelding fra de klubber som IKKE ønsker å benytte tilbudet innen 15.
februar 2009.
Ved vennlig hilsen
NORGES BOWLINGFORBUND
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