Endringsdokument for NBFs Lovhefte
pr 1. april 2016
Dette dokumentet er ment som en veileder og oversikt over hvilke endringer som er gjort i forhold til den
forrige utgaven av Lovheftet (pr 01.09.2015). Med forbehold om eventuelle feil og mangler.
- Noen få kosmetiske endringer i grammatikken, rettskrivningen,
Oppdatering/
Lovheftet generelt
oppsettet, elementære og åpenbare feil m.m.
vedlikehold
- Et par rettelser av henvisninger i dokumentet.
WTBA og FIQ er erstattet av World Bowling gjennom hele
dokumentet på grunn av endringer i organiseringen av
bowlingsporten internasjonalt;
WTBA erstattet i innholdslisten for § 4.16, i ingressene for kapittel
Redaksjonell
Lovheftet generelt
2 og 3, i fotnote 14 (koblet til § 2.1.7), samt §§ 1.22.1 f, 3.1.2,
oppdatering
3.7.7, 3.13.2, 4.5.1, 4.5.3, 4.9.10, 4.15.3, 4.16, 4.16.1, 4.16.2,
4.19.1, 4.19.1 b, 4.19.1 c, 4.27.10 a, 4.36.4, 6.4.3, 10.6.2, 11.1.1,
12.6.2 og 15.7.25.
FIQ og WTBA erstattet samlet i §§ 1.2.3, 12.2.1,
Begrepet «serierunde» er rendyrket i hele dokumentet, og
«serieomgang» er faset ut.
UMBRO-liga er også strøket i dokumentet, og erstattet med
Lovheftet generelt
Opprydning
Eliteserie. Da står man fritt i hvilken sponsor som til enhver tid har
kontrakt, samt at LK mener det generelt er uheldig å ha sponsornavn i lovverket.
NB: Nye revideringer av kapittel 1 er foretatt i desember 2015
som følge av at Idrettsstyret den 22. oktober 2015 vedtok
ny lovnorm for særidrettsforbund. Slike pålagte
Oppdatering
lovendringer trer i kraft straks jf. § 1.27.2, og er følgelig
Kapittel 1 generelt
pålagt av NIF
rettskraftige selv om de formelt sett ikke er kontrollerte
og godkjente av Idrettsstyret etter NBFs revidering av
egen lov.
Endringene etter Forbundstinget 2015, ble godkjent av
Formalitetskrav
Kapittel 1
Idrettsstyret 1. september 2015
fra NIF
“Federation Internationale des Quilleurs (FIQ)” og “World Tenpin
Redaksjonell
§ 1.2.3
Bowling Association (WTBA)” strykes. Disse
oppdatering
organisasjonsnavnene erstattes av «World Bowling».
§ 1.6.1
Endring av tekst uten endring av innhold
- Setningen «Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller
færre, skal begge kjønn være representert» er strøket
§ 1.6.2
- Setningen «Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn
ett varamedlem.» legges til.
§ 1.6.3-5
Nye paragrafer
§ 1.6.6

Tidligere § 1.6.3, med tillegg; Dispensasjonsregler

Tidligere § 1.6.4

Strøket i ny lov

§ 1.7.1

Endring og presisering av tekst, uten endring av innhold

§ 1.7.2

Tidligere §§ 1.7.5-6

Revisor lagt til i oppramsingen
Paragrafer med nytt og mer presist innhold om forslags- og
talerett på Tinget
Strøket i ny lov

§ 1.8.1-4

Endring av tekst uten endring av innhold

§ 1.8.5

Ny paragraf
En sammenfatning av tidligere §§ 1.8.5-6, med tillegg;
Dispensasjonsregler
Endring og presisering av tekst uten endring av innhold

§§ 1.7.3-4

§ 1.8.6
§§ 1.9.1-2

Endringer jf. ny
lovnorm for
særforbund

§ 1.9.3
§ 1.9.4
§ 1.12.1 og nye
§§1.12.2-3
§ 1.13.1
§ 1.13.2
§§ 1.13.4-5
§ 1.13.7

§ 1.14.2

§ 1.14.5

Ny paragraf
En sammenfatning av tidligere §§ 1.9.3-4, med tillegg;
Dispensasjonsregler
Oppdeling av innholdet i tidligere § 1.12.1
Tillegg: «Regnskapsåret skal følge kalenderåret»
Nytt krav om at NBFs revisor skal være statsautorisert eller
registrert
Endring, innskjerping og spesifisering av budsjettarbeidet i NBF
Setningen «Tinget bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet
til slike disposisjoner» er strøket i ny lov.
- Setningen «Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner
skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4.» er strøket i ny
lov.
- Ny setning: «. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli
gjort tilgjengelig senest to uker før tinget.»
Endring og presisering av tekst uten endring av innhold

Tidligere § 1.19.5

Strøket i ny lov

§§ 1.20.1 a-b

Punktene a og b har byttet plass i ny lov

§ 1.20.1 c

§§ 1.20.4-5

Idrettstinget er lagt til
Om krav til prosedyrer for saksdokumenter til Ekstraordinært ting.
Tidligere en del av § 1.20.4
Tidligere §§ 1.20.3-4

Ny § 1.20.6

Om innkalling i strid med bestemmelsen.

§§ 1.20.7-8

Tidligere §§ 1.20.5-6

§ 1.21.3 ingress og a)

§ 1.22.1 h

Endring av tekst uten endring av innhold
Endret spesifikasjon for hva som skal til for å forlange innkalling til
FS-møte: «minimum to styremedlemmer»
Strøket i ny lov
Kontrollkomitéens mandat, ansvar, plikter og oppgaver tas inn i
denne paragrafen.
OBS: Dette forutsetter synkronisering med Kontrollkomitéens
instruks i § 15.2
«Barne- og» strykes pga endringer i instruksen for Ungd.utv.

§ 1.22.2

Rettet feil henvisning

Tidligere §§ 1.22.3

Strøket i ny lov

§ 1.27.3

Endring og presisering av tekst uten endring av innhold
Tillegg i ny lov: «…med mindre endringene følger av NIFs
regelverk eller lovnorm.»
Tillegg i ny lov: «Ved utmelding eller tap av medlemskap tilfaller
særforbundets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret
hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler.»
Oppdatert informasjonen; tittelen på USBC-dokumentet kapittelet
er basert på, samt at en direkte lenke til pdf-filen er satt inn som
fotnote
Lagt til fotnote med lenke til listen over godkjente kuler.
Oppdatering i henhold til USBC Equipment Specification Manual/
World Bowling Rules § 11.12.2
Tilleggssetning: dog kan ingen spillere fristille seg selv, selv om
de ellers har fullmakt til det for klubben
INGEN ENDRING: Selv om NIF har endret aldersstigen for hva
barn i ulike aldersgrupper (6-8/9-10) kan delta i av konkurranser i
ulik geografisk utstrekning, så er LKs råd/forslag at NBF beholder

Ny § 1.20.3

§ 1.21.4
Tidligere §§ 1.21.7-9
§ 1.22.1.a)

§ 1.27.4
§ 1.28.2

Ingress kap 3
§ 3.16
§3.26.2
§ 4.6.5 a
§§ 4.8.1 og 4.12

Feilretting
Endringer jf. ny
lovnorm for
særforbund
Endring sfa
Tingvedtak 13

Oppdatering
Oppdatering
Oppdatering
Avklaring
Avklaring

§ 4.11.1
§ 4.11.2
§ 4.11.2 a-g
Tidligere § 4.11.3
§ 4.11.3 (tidl § 4.11.4)
§ 4.11.4 (tidl § 4.11.5)
Ny § 4.11.5
Ny § 4.11.6
Ny § 4.11.7

U11 som egen klasse for alle fom det året de fyller 6 år t.o.m. det
året de fyller 10 år. Deling av denne klassen vil medføre mer
arbeid og styr enn gagn; Vi er ikke tjent med å få enda en klasse
for barn innen bowlingen.
Oppdatering av fotnote-teksten
«Vekt» er tatt med i oppramsingen. Satt inn fotnote/henvisning til
NIFs egne nettsider om barneidrett. På den måten vil
henvisningen gå til de til enhver tid oppdaterte bestemmelsene.
Strøket. Dekkes av den nye direkte-lenken til NIF i § 4.11.2
Denne paragrafen med utviklingsplan er strøket. Dekkes av
direkte-lenken til NIF i § 4.11.2
Omredigert og oppdatert paragraf, for å gjøre det mer oversiktlig,
samt at det er åpnet for muligheter for egne tilpasninger for
særidrettsforbund.
Oppdatering av/opprydning i teksten. Ny fotnote for å sikre god og
oppdatert informasjon.
Pålagt ny paragraf for å ta inn sanksjonsadgangen for brudd på
barneidrettsbestemmelsene. Satt inn flere fotnoter til henvisninger
og informasjon.
Krav om politiattest

Oppdatering
Oppdatering
Oppdatering
Strykning
endringer jf.
reviderte best. for
barneidretten
Revidering
Endringer jf.
reviderte best. for
barneidretten
NY

§ 4.26.9

Om barneidrettsforsikring
Setningen «Alle lokale bowlingturneringer som har egen
spilleklasse for Junior, skal også ha en egen spilleklasse Barn
U11.» er strøket i den nye loven sfa vedtak 15/2015 på lik linje
med tilsvarende setning i § 4.13.4. Denne strykningen ble oversett
når loven ble revidert i august 2015.
Avklaring i hva som skal være grunnlag for å søke dispensasjon
Første setning endres; «En cuprunde regnes ikke som en
turnering, men er en delturnering uten finalespill der alle puljene
går på en og samme dag.» erstattes med «En cuprunde regnes
ikke som en turnering, men er en delturnering uten finalespill der
alle puljene skal være satt opp på forhånd, og spilles i løpet av en
uke.» Dette vil lette avviklingen og fleksibiliteten for små haller,
spillere som har arbeid på aktuelle dager etc. Forutsetningene om
mandag – torsdag, kun én start/ikke gjenstart o.l. ligger allerede i
bestemmelsene, så det er ikke til hinder for endringen.
Korrigert for å være i samsvar med § 2.10

§ 4.27.8

Henvisningen er justert til å henvise til Kapittel 8 generelt.

§ 4.29

Nytt; Gjelder kun manuell skriving

Avklaring

Ny § 4.30

Gjelder i de tilfeller det bare er digital resultatføring

Avklaring

§§ 5.7.8-9

«spilleskjema» erstattet med «samleskjema»

§ 5.7.10

«godkjent» erstattet av «utfylt». Tatt med en ny henvisning.
Tillegg: «….etter at en kamp er ferdigspilt, og for at
baneskjema/samleskjema oppbevares og sendes inn….»
Retting av skrivefeil
Deles i to underpunkter, for å tydeliggjøre at de laveste
divisjonene har større adgang til flyt mellom lagene, men at
høyere divisjon ikke er fritatt. Slik det nå står kan dette misforstås.
Klarere definisjon på at siste serierunde kan variere fra divisjon til
divisjon
Gjort forklaringen tydeligere på at dette er baneoppsettet og ikke
spilleoppsettet.
Henvisning korrigert: § 4.28.3 b
Utvidet henvisningene for å klargjøre kravet om antall serier for
juniorer med utenlandsk lisens. I § 6.23.2 faller pkt a) bort.

§ 4.12.4

§ 4.15.4

§ 4.20.3 c

§ 5.15.2
§ 5.20.1
§ 5.20.5
§ 5.20.6
§§ 5.23.4 og 5.24.4
§ 6.6.3
§§ 6.9.2, 6.13.2,
6.23.2 og 6.27.2

NY
Endringer jf.
Tingvedtak 15
Presisering

Endring

Korrigering
Korrigering

Oppdatering
Avklaring
Presisering
Feilretting
Klargjøring av
intensjonen
Presisering
Presisering
Feilretting
Oppklaring

§ 6.11.6

«i klassene yngre og eldre junior» er strøket

§ 6.17.1

Siste setning strøket, og revidert utgave satt i ny § 6.17.2
Dette avklarer kravene om at alle skal ha spilt 150 serier for å
delta i senior-NM.

Ny § 6.17.2
§ 6.29.4 a

Presisering av finalerundene til hhv damer/herrer

§ 6.29.4 b

«mellomspill» erstattes av «kvart- og semifinale»

§ 7.9.1

«sammen med en offisiell representant fra NBF» strykes

§ 7.12.1

§ 9.5.1

«sammen med en offisiell representant fra NBF» strykes
Dette punktet kom inn som et tillegg ved forrige revidering, uten at
det var tatt med i endringsdokumentet. Dermed har endringen blitt
stående uten at FS formelt sett har behandlet/vedtatt det. LK
anmoder om at EM for veteraner formelt godkjennes som arena
for mulige norske rekorder.
Distansen 5x7 serier for lag med 5 spillere strykes og erstattes av
5x5 serier, siden det nå kun er 6 lag til PP-finalen. Distansen må
imidlertid bestå i historiske oversikter over satte rekorder.
«er unntatt fra disse» er erstattet av «har egne bestemmelser»

§ 12.2.1

«Nordiska Bowlingförbundet eller» strykes

§ 12.5.2 g

«på» strykes

§§ 13.3.3-4

Ryddet og oppdatert teksten

§ 13.11.2

Ryddet og oppdatert teksten

Ny § 13.11.3

Jf. § 13.3.4

§ 8.2.2 c

§ 8.5.1 c

Oppdatering sfa
Tingvedtak
Oppklaring
Presisering sfa
Tingvedtak
Presisering sfa
Tingvedtak

Henstilling fra
Lovkomitéen
Oppdatering i hht
endringer i
spilleplan
Avklaring

