NORGES BOWLINGFORBUND

Besøksadresse:
Sognsveien 73, Ullevål Stadion
Postadresse: 0840 Oslo
Telefon :21 02 97 30
Telefax :21 02 97 31
Bankgiro :1602.43.29651
Bankgiro (KID) : 5134.06.06144
Organisasjonsnr.
NO 971 483 946
Tilsluttet:
Norges Idrettsforbund
World Bowling

Til alle klubber
Kopi: Bowlingkretsene

Saksbehandler:

PI

J.nr.:

Arkiv:

Dato:

15.05.18

INVITASJON
VETERANLIGA 2018/2019
Klubbene/Kretsene inviteres med dette til å delta med lag i Veteranligaen 2018/2019.
Reglementet for veteranligaen vedlegges, og skal følges.
Påmelding av lag sendes Norges Bowlingforbund innen 10. juni, 2018 på vedlagte påmeldingsskjema.
Startavgiften er kr 1.500,- pr lag, Startavgiften må også være innbetalt innen 10. juni til
Norges Bowlingforbunds bankkonto:1602.43.29651
NB! Merk giroen for hvilke lag innbetalingen gjelder.
Divisjonsoppsettet vil også for neste sesong inkludere 5. divisjon, se vedlegg. Det er selvsagt fri
påmelding for lag i 5. divisjon = nye lag som tilkommer til i 18/19-sesongen, vil settes opp i 5.divisjon.
Det vil ellers være opprykk/nedrykk for to lag i alle divisjoner; se også reglement for Veteranligaen.
Veteranutvalget selv vil stå for avviklingen og resultatservice for veteranligaen i 2018/2019; i likhet med
foregående sesonger.
Vi ønsker nye og gamle lag velkommen til 2018/2019 sesongen!

Med hilsen
NORGES BOWLINGFORBUND
for Veterankomiteen

Ola Bjørtomt (sign)

Per Iversen (sign)

Leder veterankomiteen

Generalsekretær

Vedlegg: Påmeldingskjema
Reglement for Veteranligaen
Avdelingsoppsett 2018/2019

Norges Bowlingforbund

PÅMELDING VETERANLIGAEN
SESONGEN 2018/19
Fyll ut 1 skjema for hvert lag klubben skal delta med (Husk lagsnr. hvis klubben melder på flere
lag).
NB!! Forbundsstyret har bestemt følgende vedrørende lagnummerering:
”Høyeste rangerte lag fra en klubb/krets benytter klubbnavnet (angis uten nummer). Den øvrige
nummereringen av lagene begynner med 2 og fortsetter nedover.”
Lagets navn:

____________________________ Lag nr.:

Divisjon:

____________________________

Hjemmehall:

____________________________

_____

LAGETS KONTAKTPERSON

Lisensnr/Navn:

_________________________________________________

Adresse:

_________________________________________________
_________________________________________________

Telefon privat:

___________________

Mobil

____________________

Telefon jobb:

___________________

E-postadresse:

_____________________________ (VIKTIG!)

Frist retur forbundskontoret er senest
10. juni 2018
Returadresse:

Norges Bowlingforbund
Boks 5000
0840 Oslo

Eller på e-post til adresse: bowling@nif.idrett.no
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KAPITTEL 14 - REGLEMENT FOR VETERANLIGA
14.1 Veteranliga
14.1.1 Veteranliga for klubblag/kretslag spilles i henhold til NBFs konkurransebestemmelser.
14.1.2 Kretslag som er sammensatt av spillere fra klubber som ikke har egne veteranlag, kan
rykke opp.
14.1.3 Blandingslag som består av spillere fra flere klubber som allerede har egne veteranlag –
kan ikke rykke opp.
14.1.4 Veteranligaen vil bestå av én 1.divisjon med 18 lag, én 2.divisjon med 18 lag, én
3.divisjon med 18 lag, og én 4.divisjon med 18 lag. Resten av de påmeldte lagene spiller i
5. divisjon. Det spilles enkel serie, med unntak av 5. divisjon, der dette kan avhenge av
antall påmeldte lag. 2 lag rykker opp og 2 lag rykker nedi alle avdelinger, bortsett fra 5.
divisjon, der ingen rykker ned. NB: Antall divisjoner justeres evt. hvert år i forhold til
antall påmeldte lag.
14.1.5 Veteranligaen følger regler for divisjonsspillet når det gjelder frister, påmelding,
innbetaling, nummerering av lag, hjemmehall og kontaktinfo etc. jf. §§ 5.12.2-6.
14.1.6 Veteranlagene følger regler for laveste divisjon når det gjelder trekking av lag,
bøtelegging etc. jf. §§ 5.12.8-9.
14.1.7 Seriekomitéen behandler alle saker, som protester etc., i forbindelse med veteranligaen,
på lik linje med seriespillet for øvrig jf. § 5.2.4.
14.1.8 Veteranutvalget fastsetter startavgiften for veteranligaen.
14.2

Deltaking

14.2.1 Et lag kan bestå både av damer og herrer. Aldersgrense for herrer er fylt 50 år og for
damer fylt 45 år.
14.2.2 Deltakelse på veteranlag skjer uavhengig av deltakelse i ligaspill for øvrig.
14.2.3 Man kan bare delta på ett veteranlag per uke.
14.2.4 Hvert lag kan benytte 6 spillere pr kamp. Reserve kan settes inn etter hver serie. Hele
laget må spille samtidig, i samme hall og på samme banepar.
14.2.5 Hver klubb/krets kan melde på så mange lag de ønsker.
14.3

Spilleform og avvikling

14.3.1 Spilleformen er 5 x 3 serier amerikansk lagspill.
14.3.2 Det spilles om 4 kamppoeng i hver kamp. Vunnet serie gir 1 kamppoeng, og høyeste
samlede totale pinnefall i kampen gir 1 kamppoeng. Ved likt pinnefall deles poenget. 57
Dette gjelder for sesongen 2017/2018. Norges Bowlingforbund www.bowling.no
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14.3.3 Ved poenglikhet på tabellen, skilles lagene ved at laget med flest poeng i interne kamper
rangeres høyest. Ved fortsatt likhet, rangeres laget med høyeste pinnefall i interne
oppgjør høyest. Dersom lagene fortsatt ikke kan skilles, skal lagene ha eventuell medalje
av samme valør. Dersom det gjelder opprykk eller nedrykk, teller det totale pinnefallet.
14.3.4 Veteranligaen spilles som telefonliga, på den måte at hvert lag spiller i sin hall. De
involverte lagene bestemmer selv hvilken dag de skal spille, uavhengig av motstander.
Lagene kan møtes direkte i lokale oppgjør og ellers om lagene blir enige om det.
14.3.5 Kampene skal spilles i løpet av den UKE som er satt opp i terminlisten. Fremskynding av
kamper kan foretas, dog ikke mer enn 1 kamp pr. lag i hver serierunde. Fremskynding av
kamp kan ikke skje utenfor tidsrommet mellom 2 serierunder.
14.4 Resultatrapportering
14.4.1 Begge lag er ansvarlig for å sende samleskjema til NBF eller Veteranutvalget så snart
som mulig etter at kampen er ferdigspilt, senest mandag etter siste spilledag.
14.4.2 Dersom et lag ikke spiller sin kamp i rett spilleuke, og ikke har fått godkjent utsettelse,
ansees kampen som spilt og laget har tapt.
14.4.3 Dersom et lag får underkjent 2 kamper iht. § 14.4.2 ansees laget som trukket og alle
lagets kamper settes til 0-0.
14.4.4 Dersom et lag spiller med for få spillere gjelder §§ 5.18.5 og 5.18.6.

Ekstra informasjon fra Lovkomiteen:
«Veteranutvalget er klar over at det trikses ved bruken av reserve og at det
forekommer manipulering av resultat i veteranligaen. Det vil kunne bli
forlangt fysisk kontroll i form av datautskrift for å demme opp for juks om
dette ikke bedrer seg. Se Kap 14.2.4 og 14 3.1 der spilleform og antall
spillere er angitt»
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Avdelingsoppsett for Veteranligaen 2018/2019
1 div.
Bekkelaget
Brage
Dora
Elverum
Glåmdal
Hallingkast
Larvik
Mascot
Munken
Orkla
Red Crown
Ringerike
Ringerike 2
Rolvsøy
Strike
Stord
Trondheim
Verdal

4 div.
Bekkelaget 2
Elverum 2
Fosen
Gjøvik Senior
Glåmdal 3
Jarlsberg 2
Larvik 2
Lillestrøm 2
Nygård
Orkla 2
Pensjonistene 4
Pensjonistene 2
Polar Team
Ringerike 3
Ringerike 4
Solli
Sølvkula 2
Verdal 2

2 div.
Bergen
Cross
Fyllingen
Gjøvik
Glåmdal 2
Grenland
Haugesund
Kvam
Metropensjonistene
Munken 2
Pensjonistene
Skansen
Sofiemyr
Solør
Steinkjer
Varna
Østfold
Åsane

3 div.
Brage 2
Dora 2
Gokstad
Hallingkast 2
Jarlsberg
Lillehammer
Lillestrøm
Metropensjonistene 2
Molde
Oppdal
Red Crown 2
Solør 2
Sølvkula
Trondheim 2
Valdres
Varna 2
Vestkanten
Østfold 2

5 div.
Dora 3
Gjøvik Senior 2
Heimdal
Lillehammer 2
Munken 3
Nordland
Oppdal 2
Pensjonistene 3
Skansen 2
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