Kriterier for uttak til NBFs Team - sluttversjon, pr sept, 15
For å kunne delta på NBFs team må følgende felles kriterier oppfylles:








Spiller (eller foresatt) må ha signert NBF kontrakt for Team/representasjonsspillere
Spilleren må ha deltatt i minst 3 turneringer utenfor Norge siste år (pr 31.08) - som har
finalespill. (For Team Junior vil kravet være 1 turnering utenfor Norge, som har finalespill +
1 Junior Master turnering i Sverige.)
Spilleren må bestå fysisk test for å kunne komme med/fortsette på Team. Testens form og
omfang fastsettes i samråd med Olympiatoppen.
o Første år, sept 2016, vil det være en fysisk måling på første samling. På neste samling
må selve testen bestås.
o Årene etter, fra og med 2017, må testen bestås i forbindelse med første samling.
Spilleren må ha gyldig norsk lisens og være norsk statsborger
Spilleren må ikke være suspendert av FS eller høyere organer

Av spillere som oppfyller minstekravene, vil sportslig kunne vurdere uttak basert på
følgende kriterier:







Deltagelse i Norwegian Open
Deltagelse i norske mesterskap
Fast deltagelse på klubbens beste ligalag (Skade eller representasjonsspill er gyldig forfall.)
Generelle resultater i norske mesterskap, internasjonale turneringer og mesterskap
Være en god lagspiller
Målrettet trening, inkludert føring av treningsdagbok, foruten samarbeid med definert trener

Andre opplysninger:







De ovenstående kriterier vil bli gjort gjeldende fra 01.09.15, og vil ligge til grunnlag for alle
Team som tas ut etter 31.08.16. Et uttak til Team varer i 12 mnd, forutsatt uttak pr 01.09.
Antall spillere som vil tas ut på de ulike Team etter de definerte kriteriene vil variere, intet
«minsteantall» vil fastsettes.
De ulike Team vil i tillegg også kunne bestå av 0 - 6 spillere som sportslig inviterer pr samling.
Alle samlinger for neste 12 mnd-periode ( 01.09 – 31.08 ) vil kommuniseres samtidig med
uttak av nye Team pr 01.09 hvert år.
Alle Team vil kunne suppleres med nye spillere pr 01.12 og 01.02, for perioden frem til 31.08.
Det vil ikke gjennomføres automatisk supplering, kun etter skjønn/ved behov.
Spillere som er uttatt på Team plikter å stille på alle samlinger, kun skade vil være gyldig
fravær.

Oslo, 18.09.15
Per Iversen

