Endringsvedlegg for NBFs Lovhefte
etter Forbundstinget 2017
Dette dokumentet er ment som en veileder og oversikt over hvilke endringer som er gjort i forhold til den
forrige utgaven av Lovheftet (pr 01.04.2016). Med forbehold om eventuelle feil og mangler.
- Har foretatt noen få kosmetiske endringer i grammatikken,
rettskrivningen, elementære og åpenbare feil m.m.
- Et par rettelser av henvisninger i dokumentet
Lovheftet
> f.eks. §§ 4.11.3 e, 4.12.2, 4.13.2, 4.13.7, 4.14.2
Generelt
generelt
- Endring til konsekvent bruk av U-11, U-13, U-23
vedlikehold
- Slettet konsekvent bruken av begrepet «appell», og endret til «anke»
som er i tråd med NIFs praksis. >> §§ 1.22.1 c, 5.2.5, 8.11.1, 15.4.2,
15.4.14, 15.6.33,
InnholdsOppdateres i hht endringer som er gjort i dokumentet.
Oppdatering
fortegnelsen
Forslag 3 på
Tillegg i teksten: «…… mer enn ett av følgende tingvalgte verv i NBF:
NBFs ting 2017
§ 1.7.2
medlem av styret, …….»
Presisering
Forslag 5 på
Ny § 1.18.2 f
Nytt Utvalg for døve og hørselshemmede. Ny fotnote nr 9 satt inn for å
NBFs ting 2017
>Tidl. § 1.18.2 f
forklare manglende sammensetning > videre nummerering av fotnoter
blir nå § 1.18.2 g
blir + 1.
Nytt utvalg
Forslag 6 på
Endring av tekst etter anmerkning fra NIF i forbindelse med forrige
NBFs ting 2017
godkjenning av NBFs lov kapittel 1 i 2015. Ny tekst: «Ekstraordinært
§ 1.20.7
Forbundsting åpnes av en representant fra Forbundsstyret, som leder
Endret ordlyd i
møtet inntil dirigent/-er er valgt».
hht lovnorm
§ 1.21.2 c

Endret tittel på Kapittel 13, og nytt paragrafnummer for henvisning

Nye §§ 1.21.7-9

Tre nye paragrafer legges til for å definere en formell saksgang ved
eventuelle endringer i Forbundsstyrets ledelse.

Oppdatering
Forslag 7 på
NBFs ting 2017
Nye paragrafer

§ 1.22.1 b-k

Endret feil nivå på kulepunktene fom Lovkomité tom Valgkomité.

Ny § 1.22.1 j
>Tidl. § 1.22.1 i
blir nå § 1.22.1 j

Nytt Utvalg for døve og hørselshemmede med definert formål

§ 1.23.2

Endret tittel på Kapittel 13

Tidligere § 3.26.1
strykes

§ 3.26.1
(tidligere §
3.26.2)

Retting
Forslag 5 på
NBFs ting 2017
Nytt utvalg

Teksten i denne paragrafen er i praksis en ingress til det påfølgende
innholdet, og derfor unaturlig å vise som egne paragrafer. Ny
nummerering videre i § 3.26 blir -1 i forhold til tidligere utgaver av
Lovheftet.
Endring av første setning.
Nåværende tekst:
Inntil 5 hull eller fordypninger som benyttes til å gripe kulen;
fingerhull/tommelhull.
Ny tekst:
Inntil 5 hull eller fordypninger som benyttes til å gripe kulen, og skal
begrenses til ett hull for hver finger og ett for tommelen.
Ny fotnote 28 med forklarende tilleggstekst.

Oppdatering
Redaksjonell
opprydning

Presisering

Tidligere § 3.27.1
strykes

Teksten i denne paragrafen er i praksis en ingress til det påfølgende
innholdet, og derfor unaturlig å vise som egne paragrafer. Ny
nummerering videre i § 3.27 blir -1 i forhold til tidligere utgaver av
Lovheftet.

§ 4.8.1

Fjernet U-23 og innført U-21 + U-26.

§ 4.9.3

Omarbeidet som følge av endring i $ 4.8.1

§ 4.11.1

Tidligere § 4.11.5

§ 4.12.2

§ 4.13.2

§ 4.17.9

§ 4.17.11

Nye §§ 4.21.4 a-b

Tillegg i teksten; Alle medlemmer og klubber tilsluttet NBF er forpliktet til
å forholde seg til NIFs «Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om
barneidrett» m/fotnote + henvisning til påfølgende paragrafer.
Opprinnelig fotnote 30 flyttet hit som tillegg til opprinnelig fotnote 29 (nå
fotnote 30) fra § 4.11.2.
Strykes fordi den er identisk med § 4.11.6 (- merkelig at INGEN har
oppdaget dette?? !! ☺ ) Tidligere § 4.11.6 blir ny § 4.11.5. Videre
nummerering blir -1 i forhold til tidligere utgaver av Lovheftet.
Endring av paragrafen for å definere hva NBFs utøvere i lisensklassen
U-11 kan delta i ifølge NIFs reviderte barneidretts-bestemmelser.
Nåværende tekst:
Spillere i lisensklasse Barn U11 kan delta i lokale turneringer jf. § Error!
Reference source not found..a.
Ny tekst:
Spillere i lisensklasse Barn U11 kan delta i konkurranser etter følgende
bestemmelser:
a) Fra det året de fyller 6 år og til og med det året de fyller 8 år, kan
barn jf. § Error! Reference source not found. a delta i lokale
konkurranser og idrettsarrangement først og fremst i egen klubb.
Med lokale konkurranser menes de som finner sted i egen
kommune.
b) Fra det året de fyller 9 år og til og med det året de fyller 10 år, kan
barn jf. § Error! Reference source not found. b også delta i
regionale konkurranser og idrettsarrangementer. Med regionale
konkurranser menes de som finner sted i de samme regionene
som brukes ved oppsettet av landsligaens 3. divisjon.
Tillegg i paragrafen for å presisere hva NBFs utøvere i lisensklassen
U13 kan delta i ifølge NIFs reviderte barneidretts-bestemmelser.
Tillegg i teksten som setning 2; Med regionale konkurranser menes de
som finner sted i de samme regionene som brukes ved oppsettet av
landsligaens 3. divisjon.
Bøtesatsen som standard sanksjon for individuelt brudd på
draktbestemmelsene økes til kr 200,-.
Bøtesatsene for standard sanksjon for lagmessig brudd på
draktbestemmelsene, endres til kr 400,- pr. lag i lokale og regionale
konkurranser og landsligaen unntatt elitedivisjonene, og kr 600,- for
nasjonale mesterskap, Norgesmesterskap, elitedivisjonene i landsligaen
og World Cup-kvalifiseringsturneringer.
Startavgift junior:
a) Dersom en turnering har egen juniorklasse, skal startavgiften i
denne klassen ikke overstige 2/3 av tilsvarende startavgift i
seniorklassen.
b) Dersom en juniorspiller velger å delta i en annen klasse som de er
spilleberettiget til, selv om det er egen juniorklasse i turneringen,

Redaksjonell
opprydning
I henhold til
vedtak i sak 15
på NBFs ting
2017
Endring som
følge av § 4.8.1
Forslag 8 på
NBFs ting 2017
Presisering
Opprydning

Forslag 9 på
NBFs ting 2017
Oppdatering i
hht NIFs
revidering av
barneidrettsbestemmelsene
i 2015

Forslag 10 på
NBFs ting 2017
Oppdatering jf.
NIFs revidering
av barneidrettsbestemmelsene
i 2015
Forslag 12 på
NBFs ting 2017
Forslag 13 på
NBFs ting 2017

Forslag 14 på
NBFs ting 2017

skal spilleren betale startavgift og følge bestemmelsene fastsatt for
den valgte klassen.
c) Dersom en turnering ikke har egen juniorklasse, skal juniorspillere,
uavhengig av hvilken klasse de stiller i, betale max 2/3 av
tilsvarende kostnader for seniorklassen.
Nytt punkt a) og ny ordlyd i (de forskjøvne) punktene b og c.

§ 4.34.2

§ 4.38.5

§§ 4.41.2-5

§ 4.41.3

§ 4.41.3

Ved likt totalt pinnefall, skal rangeringen avgjøres av forutsetninger som
nevnt nedenfor i oppsatt rekkefølge:
a) høyest rangeres den spiller eller det lag som uten
bonus/handikap har høyeste pinnefall.
b) har høyest siste serie uten bonus/handikap
c) har høyest nest siste serie uten bonus/handikap.
d) har høyeste serie i videre rekkefølge, om nødvendig helt til første
serie.
e) Om det ikke er kåret en vinner jf. ledd a) – d) i denne paragraf,
foretas loddtrekning.
Nytt punkt a) og ny ordlyd i (de forskjøvne) punktene b og c.
Ved likt totalt pinnefall, skal rangeringen avgjøres av forutsetninger som
nevnt nedenfor i oppsatt rekkefølge:
a) høyest rangeres den spiller eller det lag som uten
bonus/handikap har høyeste pinnefall
b) har høyest siste serie uten bonus/handikap
c) har høyest nest siste serie uten bonus/handikap.
d) har høyeste serie i videre rekkefølge, om nødvendig helt til første
serie.
e) Om det ikke er kåret en vinner jf. ledd a) – d) i denne paragraf,
foretas loddtrekning.
For å få en bedre orden og et utseende som resten av regelverket, er
teksten også her ordnet punktvis.
Tillegg i paragrafen, som settes inn som nye punkt d) og e):
d) Høyest rangerte spiller etter innledende eller mellomspill får velge i
hvilken rekkefølge vedkommende skal spille og på hvilken bane.
Deretter velger nest beste spiller, tredje beste spiller etc. hvor de vil
spille.
e) Når det står igjen to spillere i karusellfinalen, er det høyest rangerte
spiller totalt gjennom hele karusellfinalen som får velge hvem som
skal spille først i siste karusellrunde.
Bestemmelsen i punkt f) er endret:
f)
Når det gjenstår to spillere, spilles det kun en serie hvor spilleren
med høyeste pinnefall inkludert eventuelt handikap er vinner av
karusellfinalen.

§ 5.2.5

Endret tittel på Kapittel 13

§§ 5.18.4-6

Endring av bestemmelsene for avklaring, sidestilling og konsekvens:
5.18.4 Dersom en klubb unnlater å møte til avtalt terminfestet kamp uten
gyldig grunn, skal klubben ilegges et gebyr som fastsettes av
Sanksjonsutvalget. Motstander vinner kampen, men må spille den for å
få resultatet godkjent.
5.18.5 Hvis et lag møter til kamp, men mangler to spillere eller mer for å
kunne stille lag, anses laget for ikke møtt, og ilegges et gebyr som
fastsettes av Sanksjonsutvalget. Motstander vinner kampen, men må
spille den for å få resultatet godkjent.
5.18.6 Hvis et lag i mer enn 1 serierunde unnlater å møte til avtalt
terminfestet kamp uten gyldig grunn jf. § 5.18.4, eller møter med
mangelfullt lag jf. § Error! Reference source not found., strykes laget
og ilegges gebyr i henhold til § Error! Reference source not found..

Forslag 21 på
NBFs ting 2017
Nytt pkt a) og ny
ordlyd i de nye
punktene b og c

Konsekvensendring som
følge av
vedtaket i
forslag 21 på
NBFs ting 2017

Redaksjonell
opprydning
Forslag 25 på
NBFs ting 2017
Endring av
bestemmelsen

Forslag 24 på
NBFs ting 2017
Endring av
bestemmelsen
Oppdatering

Forslag 29 på
NBFs ting 2017
Endring

Alle lagets spilte kamper settes til 0 – 0. Denne og lagets resterende
kamper spilles ikke.
§ 5.20.3

Begrepet «spillerunde» erstattet med «serierunde»

§ 5.20.7

Tillegg i henvisningene: Da § 5.20.5 ble vedtatt satt inn etter Tinget
2015, ble ikke sanksjoner for eventuelle brudd på denne regelen tatt inn
i regelverket.

§ 5.20.12

$ 5.21.4

§ 5.21.5

§ 5.21.6

§ 5.21.7

§6.1.1 b

Begrepet «ny serie» er endret til «hver serie». Begrunnelse satt inn i ny
fotnote 47 «Lagleder kan sette inn nominert reserve allerede i første
serie, dersom prøvespillet avdekker behov for spillerbytte i forhold til den
nominerte lagoppstillingen, som jf. § 5.16.6 d skal gjøres før
prøvespillet.»
Rettet feil makslengde fra 48 til 47 i samsvar med § 3.10.3
Endring:
For alle kamper i alle divisjoner i landsligaen, skal hjemmelaget oppgi
informasjon om navn på profilen, hvis de bruker en standard profil. Hvis
kampen spilles på en egenkomponert profil skal det vises til en pdf fil
eller oppgis informasjon om profilens lengde, oljemengde og ratio.
Endring:
Lagene plikter å legge inn informasjon om valgt oljeprofil til hver enkelt
kamp på bowling.no, senest mandagen den uken kampen skal spilles,
dog senest 48 timer før kampstart.
Endret bestemmelsen – ny ordlyd:
Dersom hjemmelaget ikke overholder frist for informasjon til bortelaget jf.
§ 5.21.4-5, ilegges en bot på kr. 500 for hver overtredelse. Etter første
gangs overtredelse trekkes laget i tillegg 1 kamppoeng pr. overtredelse
resten av sesongen.
Endret NM U-23 til NM Ungdom
OBS: NBF har valgt å bruke betegnelsen NM Ungdom for dette
mesterskapet, og ikke NM U-26 som var tittelen som ble brukt under
behandlingen av forslaget på Forbundstinget 2017.

Ny § 6.1.1 f

Veteranmesterskapet for klubblag får NM-status, og tidligere § 7.1.1 a
flyttes hit. Videre nummerering i § 7.1.1 endres tilsvarende:
NM Veteran klubblag – arrangeres i oktober-november, jf. §§ 6.31-33.

§ 6.6.3

Endring av tekst:
Arrangøren plikter å sørge for at alle deltakere i norgesmesterskap gis
prøvespill på baneparet før start:
1 – 2 spillere pr banepar
5 minutter prøvespill
3 – 4 spillere pr banepar
10 minutter prøvespill
5 spillere eller mer pr banepar
15 minutter prøvespill

§ 6.13.1

Aldersbestemmelsen for dette norgesmesterskapet settes høyere.
Ny tekst:
Norgesmesterskap for ungdom er åpent for alle lisensierte spillere som
er registrert i lisensklassene junior, U-21 og U-26.

§ 6.14.1-2

Aldersbestemmelsen for dette norgesmesterskapet er endret, og det gir
ny klasseinndeling:
NM Ungdom arrangeres i klassene U-21 og U-26 singel for damer og
herrer og dobbel damer og herrer. Junior deltar i U-21.

§§ 6.13-16

LKs forslag til nytt regelverk for det nye NM Ungdom, basert på
tilsvarende bestemmelser fra tidligere NM U-23, NM Junior og NM
Senior, samt informasjonen på invitasjon/plakat for NM Ungdom 2017

Konsekvent
begrepsbruk
Forslag 30 på
NBFs ting 2017
Sidestilling av
konsekvens

Presisering

Rettelse
Forslag 31 på
NBFs ting 2017

Forslag 32 på
NBFs ting 2017
Forslag 33 på
NBFs ting 2017
Konsekvens og
tidsavklaring
Forslag 40 på
NBFs ting 2017
Forslag 37 på
NBFs ting 2017
Statusendring
Forslag 39 på
NBFs ting 2017
Endring
Forslag 40 på
NBFs ting 2017
Endring av
aldersbestemmelsen
Forslag 41 på
NBFs ting 2017
Endring av
klasseinndelingen
Nytt regelverk
for NM Ungdom

§ 6.23.1

§ 6 24.3

Ny tekst:
Norgesmesterskapet for veteraner er åpent for alle damer og herrer som
fyller 50 år eller mer i det året mesterskapet arrangeres, og som innehar
gyldig lisens.
Ny tekst:
Spilleren i klasse A må fylle 50 år samme år som mesterskapet starter.
Spilleren i klasse B og C må oppfylle kravet til klassens nedre
aldersgrense før eller samme dag som mesterskapet starter.

§ 6.24.4

Begrepet «handikap» erstattet med «aldersbonus» og tydeligere
definert. Dette er en bonus som er knyttet til alder, og ikke et handikap.
Vil dermed ikke skape konflikt med f.eks. damers adgang til ekstra
handikap når de stiller i fellesklasse med herrer jf. § 4.10.5. Avklarende
kommentar tatt inn som fotnote.

§ 6.24.5

Ny tekst:
NM veteran dobbel for damer og herrer arrangeres klassevis – 5 klasser.
Klassetilhørighet fastsettes etter den yngste av klassene om spillerne er
fra forskjellige klasser.

§ 6.25.1

Endring av tider for finalespill. Ny tekst:
Innledende spill avsluttes på lørdag. Ved behov avgjør veteranutvalget
og arrangør at man kan starte med semifinalespill på lørdag.

§ 6.25.4

Nye §§ 6.31-33

Ny § 6.31.2
(tidl.§ 7.7.2)

Ny § 6 31.3
(del av tidl.§7.7.2)

Ny § 6.31.4

Ny § 6.31.5

Endret antall spillere til PP-finale:
Etter 12 serier går 6 fra hver klasse til PP-finale.
Veteranmesterskapet for klubblag får NM-status, og tidligere §§ 7.7-9
flyttes hit, oppdateres, og henvisningene endres.
OBS: Videre nummerering i § 7 endres/reduseres tilsvarende.
Innholdet i den tidligere § 7.7.2 er delt i to paragrafer, der
aldersbestemmelsene er skilt ut i egen ny paragraf (§ 6.31.3).
Tidligere § 7.7.5 er nå tatt inn her.
Ny ordlyd:
Norgesmesterskap for veteran klubblag arrangeres for lag med 5
personer – mixlag tillatt. Hvert lag kan ha en reserve i tillegg. En klubb
kan stille med flere lag.
Inneholder aldersbestemmelsene i tidligere § 7.7.2, og er nå omskrevet
og skilt ut i egen ny paragraf. De er formelt sett allerede vedtatt av FS,
og ble praktisert ved siste NM for klubblag, men det er først nå den blir
tatt inn i selve dokumentet:
Ny ordlyd:
Mesterskapet er åpent for herrer som fyller 50 år eller mer i løpet av
arrangementsåret og damer som fyller 45 år eller mer i løpet av
arrangementsåret.
OBS: Videre nummerering blir +1 i forhold til tidligere utgaver av
Lovheftet
Tillegg i bestemmelsene tilsvarende NM for veteraner jf. § 6.24.4.
Ny ordlyd:
Spillere gis 1 pinne pr serie i aldersbonus pr hele år over 65 år (samme
dag mesterskapet starter).
OBS: Videre nummerering blir +1 i forhold til tidligere utgaver av
Lovheftet
Tillegg i bestemmelsene tilsvarende § 4.10.5.
Ny ordlyd:
Damespillere gis 8 pinner pr. serie i handikap jf. § 4.10.5.
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Oppdatering/
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NBFs ting 2017
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Endring
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Forslag 37 på
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Statusendring
Forslag 54 på
NBFs ting 2017
Opprydning

Forslag 54 på
NBFs ting 2017
Opprydning og
presisering

Forslag 55 på
NBFs ting 2017

Forslag 56 på
NBFs ting 2017

Ny § 6.32.2 a-b
(tidl. § 7.8.2 a-b)

Ny § 6.32.3 b
(tidl. § 7.8.3 b)

Ny § 6.32.4
(tidl. § 7.8.4)

OBS: Videre nummerering blir +1 i forhold til tidligere utgaver av
Lovheftet
Ny ordlyd:
Mellomspill lørdag ettermiddag:
a) De 12 beste lagene inklusive handikap for damer og aldersbonus,
går videre til et mellomspill over 3 serier amerikansk spilleform.
b) Ved likhet rangeres lagene etter høyeste siste serie inklusive
handikap for damer og aldersbonus. Ved fortsatt likhet rangeres
etter nest siste serie osv.
Ny ordlyd:
Samlet pinnefall inklusive handikap for damer og aldersbonus fra
innledende og mellomspill fastsetter hvilke lag som går til finalespillet.
Ved likhet rangeres lagene etter høyeste siste serie inklusive handikap
for damer og aldersbonus. Ved fortsatt likhet rangeres etter nest siste
serie osv.
Ny ordlyd:
Norgesmestere for veteran klubblag er det laget som har høyeste
poengsum i finalen. Ved likhet teller først innbyrdes oppgjør. Ved fortsatt
likhet teller totalt pinnefall i finalen inklusive handikap for damer og
aldersbonus. Ved fortsatt likhet deles plasseringen jf. § Error!
Reference source not found..

§ 7.1.1

Punktene a) – Veteranmesterskap klubblag er flyttet til kapittel 6, og b)
Triosmesterskap strykes

§§ 7.2 – 7.6

Dette er fellesbestemmelser for «Andre mesterskap». Åpent norsk
mesterskap er pr dato det eneste som er igjen, og dette mesterskapet
har «Eget reglement som offentliggjøres på bowling.no.». Vi lar
fellesbestemmelsene allikevel bestå, i og med at vi kan få nye
mesterskap som kommer inn under dette kapittelet, f.eks.
Døvemesterskapet.

Forslag 57 på
NBFs ting 2017

Forslag 58 på
NBFs ting 2017

Forslag 59 på
NBFs ting 2017

Forslagene 37
og 53 på NBFs
ting 2017
Strykninger

Tidligere
§§ 7.7-9

Tidligere
§§ 7.10-12

Nytt kapittel 13
§ 15.1.17 c
§ 15.1.20

Veteranmesterskap klubblag har fått NM-status og er flyttet til kapittel 6

Triosmesterskap fjernes.
OBS: Videre nummerering i § 7 endres/reduseres tilsvarende.
Tidligere kapittel 13 – Protest- og appellreglement erstattes av et nytt
kapittel 13 – Protest-, sanksjons- og straffebestemmelser.
Endret tittel på Kapittel 13, og nytt paragrafnummer for henvisning
Bokstav b) hadde falt ut av oppramsingen, derfor endres tidligere punkt
c) – f) til b) – e).

Til orientering

Forslag 37 på
NBFs ting 2017
Statusendring
Forslag 53 på
NBFs ting 2017
Strykning
Forslag 60 på
NBFs ting 2017
Oppdatering
Retting

