Endringsdokument for NBFs Lovhefte
pr 1. september 2015
Dette dokumentet er ment som en veileder og oversikt over hvilke endringer som er gjort i forhold til den
forrige utgaven av Lovheftet (pr 01.01.2015). Med forbehold om eventuelle feil og mangler.
- Generell opprydning i grammatikken, rettskrivningen,
elementære og åpenbare feil m.m.
Oppdatering/
Lovheftet generelt
- Oppdatering av henvisninger som følge av endringer i
vedlikehold
dokumentet.
- Foruten innskrivning av de nye vedtakene fra Tinget 2015, og et
uteblitt Tingvedtak fra 2013, er det kun foretatt noen få
kosmetiske endringer
Oppdatering/
Kapittel 1 generelt
- Det er innført en standardisert rekkefølge på NBFs styre,
vedlikehold
komitéer og utvalg i oppramsinger, og det er derfor foretatt
redaksjonelle endringer i flere paragrafer (§§ 1.7.2, 1.15.6,
1.18.1, Kapittel 15 m.m.)
Formalitetskrav
Kapittel 1
- Godkjent av Idrettsstyret xx. xxxx 2015
fra NIF
- Innlemmet det nye begrepet «World Bowling» (som på sikttrolig
Endringer jf.
§ 1.2.3
vil erstatte FIQ).
Tingvedtak 1
- Det formaliserte lojalitetskravet er strøket.
Endret frist for betaling av klubbavgift: 10. juni.
Endringer jf.
§ 1.5.1
Satt inn fotnote med praktisk informasjon fra NBF.
Tingvedtak 2
Generelt krav om referat og informasjonsflyt fra alle styre-, komité Endringer jf.
§ 1.11.3
og utvalgsmøter
Tingvedtak 3
Nytt punkt 1.14.6: Effektueringstidspunkt for tingvedtak. Teksten
er i hht et vedtak fra Tinget 2013 (Forslag 51) som falt ut i
Endring jf.
forbindelse med revideringen av lovheftet den gangen, og ble
§ 1.14.6
Tingvedtak
følgelig heller ikke godkjent av NIF. Teksten ble midlertidig satt inn
51/2013
som fotnote til § 1.17.1 f i revisjonen per 10.06.2014. Tas formelt
inn i loven nå, for godkjennelse av NIF etter Tinget 2015.
Nummerforskyvning sfa
§ 1.14.7
Tidligere § 1.14.6
Tingvedtak
51/2013
Endringer jf.
§ 1.15.1
Klarere definering av Forbundsstyrets stemmerett på Tinget
Tingvedtak 6
Ny paragraf jf.
Ny § 1.15.2
Definering av Forbundsstyremedlemmenes representasjonsrett
Tingvedtak 4
Nummer§§ 1.15.3-7
Tidligere §§ 1.15.2-6
forskyvning sfa
Tingvedtak 4
Henvisninger tilføyet for å avklare hvilke representanter det er
Redaksjonell
§ 1.15.3
snakk om.
tilføyelse fra LK
Ny paragraf jf.
Ny § 1.15.6 a
Definert tale- og forslagsrett for Forbundsstyrets varamedlemmer
Tingvedtak 6
Fastsetting av FS-honorar som formalisert oppgave for
Ny paragraf jf.
Ny § 1.17.1 g
Forbundstinget
Tingvedtak 7
Nummer§§ 1.17.1 h-l
Tidligere §§ 1.17.1 g-k
forskyvning sfa
Tingvedtak 7
Ny paragraf for å formalisere sammensetningen av det
Ny paragraf sfa
Ny § 1.18.2 c
nyopprettede Inkluderingsutvalget
Tingvedtak 11

Ny § 1.18.2 d

Ny § 1.18.2 e

Ny paragraf for å formalisere sammensetningen av det
nyopprettede Ungdomsutvalget
Ny paragraf for å formalisere sammensetningen av
Veteranutvalget. NB: antallet varamedlemmer er endret i forhold til
tingvedtaket fra 2 til 1, p.g.a. feil i forslaget til Tinget. Det var ikke
forslagsstillers hensikt å ha flere varamedlemmer i dette utvalget
enn i de andre tilsvarende (LK, SK etc.).

§ 1.18.2 f

Tidligere § 1.18.2 c

Nye §§ 1.20.5 og 6

Prosedyrer for åpning og ledelse av Ekstraordinært forbundsting.

Ny § 1.22.1 g

Opprettelse av Inkluderingsutvalg

Ny § 1.22.1 h

Opprettelse av Ungdomsutvalg

§§ 1.22.1 i-j

Tidligere §§ 1.22.1.g-h

§ 2.10.1

Tidligere §§ 2.10.2-4
§§ 3.21.1-2

Oppdatering av bestemmelsene for hva som er tillatt av
overflatebehandling av kuler under spillets gang i en konkurranse.
Fotnoter satt inn for veiledning til å finne oppdaterte lister over
godkjente behandlingsmidler.
Strøket sfa opprydning av bestemmelsene omkring
overflatebehandling av kuler i konkurransesammenheng. En del
er flyttet til §§ 4.26.9-11
Henvisninger endret sfa endringer i dokumentet ellers

§ 4.9.1

Prøvespill er fjernet fra definisjonen for konkurranse, og
deltakerne slipper å være underlagt samme formelle krav til
standard og rutiner for kleskoder, ansatsregler, spilleradferd,
overflatebehandling etc. som under selve konkurransen.
Endret feil i en henvisning (§ 4.9.10)

§ 4.13.4

Fjernet kravet om klasse U13 i turneringer med juniorklasser.

§ 4.14.4

Endring av krav til handikapsystem som skal brukes i juniorklasser

Paragraf strøket

Tidligere § 4.17.8 om sponsorskjorter strøket

§§ 4.17.8-12

Tidligere §§ 4.14.9-13

§ 4.21.3

Første setning i tidligere bestemmelser strøket.

Paragraf strøket

Tidligere § 4.21.4 om krav til makspris for startavgift i juniorklasser

§ 4.23.1

- Endret ordlyd etter å ha slått sammen tidligere §§ 4.23.1 og
4.23.4.
- Endret «kan» til «skal» >> Om alt ikke får plass på plakaten,
SKAL det utarbeides eget reglement som SKAL offentliggjøres
sammen med plakaten.

Paragraf strøket

Innholdet i tidligere § 4.23.4 er innlemmet i § 4.23.1

§ 4.26.5

Avklaring og spesifisering ved at røykeforbudet gjelder alle som
har rett til å oppholde seg i konkurranseområdet.

§ 4.1.1

Ny paragraf sfa
Tingvedtak 10
Ny paragraf jf.
Tingvedtak 8
Nummerforskyvning sfa
Tingvedtak 8, 10
og 11
Nye paragrafer jf.
Tingvedtak 9
Ny paragraf jf.
Tingvedtak 11
Ny paragraf jf.
Tingvedtak 10
Nummerforskyvning sfa
Tingvedtak 10 og
11
Endring av
paragraf jf.
Tingvedtak 15
Strykninger jf.
Tingvedtak 15
Oppdatering sfa
Tingvedtak 15
Oppklarende
utspill fra LK
Korrigering
Endringer jf.
Tingvedtak 15
Endringer jf.
Tingvedtak 16
Stryking jf.
Tingvedtak 17
Endringer sfa
Tingvedtak 17
Endringer sfa
Tingvedtak 15
Stryking jf.
Tingvedtak 21
Endringer jf.
Tingvedtak 22
+
Redaksjonell
endring
Stryking sfa
Tingvedtak 22
Endringer jf.
Tingvedtak 23

Nye §§ 4.26.9-11

Oppdaterte bestemmelser for hva som er lov å gjøre når med en
kules overflate mellom puljer etc., og hva som ikke er tillatt.
Erstatter tidligere § 4.26.9 og delvis også tidligere §§ 2.10.2-4.
Fotnoter satt inn for veiledning til å finne oppdaterte lister over
tillatte og ulovlige behandlingsmidler.

§ 4.26.12

Tidligere § 4.26.10

§ 4.33.2
§ 4.37.5
Ny § 5.7.6

Forenkling av reglementet for rangering av resultat ved like
poengsummer.
Forenkling av reglementet for rangering av resultat ved like
poengsummer i PP-finaler.
Første setning i tidligere § 5.7.6

Ny § 5.7.7

Setning to i tidligere § 5.7.6, samt en endring ved at
telefonkamper skal spilles «samtidig så sant det er mulig».

Ny § 5.7.8

Omredigert setning tre i tidligere § 5.7.6

Ny § 5.7.9

Ny paragraf for resultatprosedyre når kampene spilles på ulikt
tidspunkt

Ny § 5.7.10

De to siste setningene i tidligere § 5.7.6.

Ny § 5.19.4
Ny § 5.20.4
§§ 5.20.5-14

§ 5.20.5

§ 5.21.4

§ 5.21.5
§ 6.2.3
Paragraf strøket

Frist for registrering av utenlandske lisensierte spillere for å kunne
delta i landsligaen i Norge.
Ny paragraf med presisering av hvilke nye spillere som kan
rekrutteres til spill i utsatte kamper. Avklaring i tillegg til dagens
bestemmelser.
Tidligere §§ 5.20.4-13
Tidligere § 5.20.4. Endret som følge av to Tingvedtak:
- Denne begrensningen gjelder ikke de laveste divisjonene, 3.
divisjon og 2. divisjon damer (Tingvedtak i forslag 33)
- Denne begrensningen gjelder kun bruk av spillere som har
deltatt på andre lag for den aktuelle klubben i samme eller høyere
divisjon. Hensikten er å begrense muligheten en klubb har for å
toppe lag med spillere fra høyere nivå. (Tingvedtak i forslag 32)
Endring som følge av to Tingvedtak:
- Valget av oljeprofil er kun begrenset av lengden på profilen
(Tingvedtak i forslag 34)
- Bestemmelsen om valg av oljeprofil gjelder alle divisjoner og
avdelinger i landsligaen (Tingvedtak i forslag 35)
Endring til klarere tidsfrister for informasjon av oljeprofil før
kampstart i landsligaen.
Innføring av kjønnsnøytrale krav for utenlandske spillere om
minimum antall serier til NM sgl/dbl
Tidligere § 6.6.6 om krav til pause mellom innledende og
finalespill i NM er strøket

Ny § 6.8.6

Ny fellesbestemmelse om premier til alle PP-finalister i NM

Ny § 6.8.7

Ny fellesbestemmelse om dekking av premiekostnader i NM

§ 6.8.8

Tidligere § 6.8.6

§ 6.10.2

Endring av dobbelklasser i NM Junior

§ 6.12.2 c

Tidligere § 6.12.2 d. Premiering av PP-finalister i NM Junior

Endringer jf.
Tingvedtak 13
Endring sfa
Tingvedtak 13
Endringer jf.
Tingvedtak 24
Endringer jf.
Tingvedtak 25
Omredigert
Omredigert og
endring jf.
Tingvedtak 26
Omredigert sfa
Tingvedtak 26
Redigert sfa
Tingvedtak 26
Omredigert sfa
Tingvedtak 26
Ny paragraf jf.
Tingvedtak 28
Ny paragraf jf.
Tingvedtak 29
Endringer sfa
Tingvedtak 29

Endringer jf.
Tingvedtakene 32
og 33

Endringer jf.
Tingvedtakene 34
og 35
Endring jf.
Tingvedtak 37
Endring jf.
Tingvedtak 38
Stryking jf.
Tingvedtak 39
Ny paragraf jf.
Tingvedtak 41
Ny paragraf jf.
Tingvedtak 43
Endring sfa
Tingvedtakene 41
og 43
Endring jf.
Tingvedtak 44
Endring sfa

Tingvedtak 41
§ 6.12.2 d

Tidligere § 6.12.2 c. Deltakerdiplom til alle deltakere

§ 6.13.1

Juniorer kan delta i NM U23

§ 6.16.3 c

Premiering av PP-finalister i NM U23

§ 6.17.1

Redaksjonell endring av tidligere tekst, og innføring av
kjønnsnøytralt krav om minimum antall serier til NM sgl/dbl

Paragraf strøket

Tidligere § 6.21.2 om NM-avgift strykes

§ 6.21.2

Tidligere § 6.21.3

§ 6.21.3 b

Endring som sammenfatter tidligere § 6.21.4 b og d.
Premiering av PP-finalister i NM singel

§ 6.21.3 d

Tidligere § 6.21.4 e

§ 6.21.4

Tidligere § 6.21.5

§ 6.22.2
Ny § 6.26.2 c
Ny § 6.26.2 d

Regelendring, slik at Kongepokalen kun kan vinnes av norske
statsborgere
Revidering av tidligere § 6.26.2 c. Premiering av PP-finalister i NM
Veteran
Revidering av tidligere § 6.26.2 c. Definering av krav til arrangørs
premiering ut over de premiene NBF dekker

Paragraf strøket

§ 6.28.3 om antall lag en klubb kan stille med til Lag-NM strykes

§ 6.29.3

Overskriften endret til «Finalespill». Endring av oppsettet for det
innledende finalespillet

§ 6.29.4 a

Endring av antall herrelag til PP-spill

§ 6.30.2 b

Premiering av PP-finalister i NM Lag

§ 7.1.1 b

Mix-dobbel mesterskap strykes

§ 7.1.1 b og c

Tidligere §§ 7.1.1 c og d

Paragrafer strøket

Tidligere §§ 7.10 – 7.13 som omhandler Mix-dobbel mesterskap

§§ 7.10 – 7.13

Tidligere §§ 7.14 – 7.17

Paragraf strøket

Tidligere § 7.14.3 strykes, slik at det heretter blir fri påmelding til
Trios-mesterskap. OBS: Dette er en spesiell situasjon, der forslag
55 viser seg å være behandlet på feil grunnlag;
Paragrafhenvisningen og teksten i dagens ordlyd hører til under
Mix-dobbel-mesterskapet. Men: Overskriften, begrunnelsen og
uttalelsen fra FS, tyder på at forslaget i stedet gjelder Triosmesterskapet. Forslaget ble dessuten behandlet etter at Mixdobbel-mesterskapet ble vedtatt strøket. LK velger derfor å anse
dette forslaget til å gjelde fri påmelding til deltakelse i Triosmesterskapet. Vi velger følgelig å justere den nye teksten der
etter.

Ny § 8.2.2 c

EM Veteran tilføyd oversikten.

§§ 8.2.2 d-j

Tidligere §§ 8.2.2 c og e-j

Endring sfa
Tingvedtak 45
Endring jf.
Tingvedtak 46
Endring sfa
Tingvedtak 41
Endring jf.
Tingvedtak 48
Endring jf.
Tingvedtak 49
Endring sfa
Tingvedtak 49
Endring sfa
Tingvedtak 41
Endring sfa
Tingvedtak 49
Endring sfa
Tingvedtak 49
Endring jf.
Tingvedtak 50
Endring sfa
Tingvedtak 41
Endring jf.
Tingvedtak 42
Endring jf.
Tingvedtak 51
Endring jf.
Tingvedtak 52
Endring jf.
Tingvedtak 52
Endring sfa
Tingvedtak 41
Endring jf.
Tingvedtak 54
Endring sfa
Tingvedtak 54
Endring sfa
Tingvedtak 54
Endring sfa
Tingvedtak 54

Endring jf.
Tingvedtak 55

Redaksjonell
tilføyelse fra LK
Endring sfa ny §
8.2.2 c

§§ 8.4.1-2

§§ 8.9.1-2

§ 8.10.

§§ 15.4.22-25
Underkapittel 15.8
Nye §§ 15.9.1 –
15.9.15

Erstatter tidligere §§ 8.4.1 a-d. Nye kriterier for godkjenning av
norsk rekord. OBS: LK fikk mandat av Tinget til å utarbeide den
endelige lovteksten ut fra prinsippene og debatten, men har valgt
å beholde den vedtatte teksten inntil videre. En ny gjennomgang
av retningslinjer og bestemmelser kommer ved neste revidering.
Erstatter tidligere §§ 8.9.1-3. Nye kriterier for gyldigheten til en
norsk rekord. OBS: LK fikk mandat av Tinget til å utarbeide den
endelige lovteksten ut fra prinsippene og debatten, men har valgt
å beholde den vedtatte teksten inntil videre. En ny gjennomgang
av retningslinjer og bestemmelser kommer ved neste revidering.
Erstatter tidligere §§ 8.10. Nye kriterier for offentliggjøring av en
norsk rekord. OBS: LK fikk mandat av Tinget til å utarbeide den
endelige lovteksten ut fra prinsippene og debatten, men har valgt
å beholde den vedtatte teksten inntil videre. En ny gjennomgang
av retningslinjer og bestemmelser kommer ved neste revidering
Reparasjon av nummereringen i forhold til forrige lovhefte, hvor
den hadde «sporet av».
Instruks for Inkluderingsutvalget flyttet opp i hht standardisert
rekkefølge på styret/komitéene/utvalgene i NBF
Instruks for Ungdomsutvalget.

Endring jf.
Tingvedtak 59

Endring jf.
Tingvedtak 59

Endring jf.
Tingvedtak 59
Korrigering av
oppsettet
Redaksjonell
flytting
Ny instruks for
nytt utvalg

