Referat fra Kretsseminar 2018
Seminaret ble avholdt på Thon Linne Hotel, lørdag 28. – søndag 29. april, 2018.
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KRETSSEMINAR 2018 - AGENDA
LØRDAG, 28. april
Kl 09.30 – 10.00 Registrering
Kl:10.00 – 10.05: Velkommen og innledning v/ president - Hva er målsetning med seminaret?
Kl 10.05 – 10.20: Presentasjonsrunde; alle deltagere
Kl 10.20 – 11.15: «Rikets tilstand», inkl Årsregnskap 17 og Budsjett 18 v/president og visepresident
Kl 11.15 – 12.15: Status hos den enkelte krets: 5 - 10 minutter presentasjon fra hver krets
Kl 12.15 – 13.00: Lunsj
Kl 13.00 – 13.45: Innlegg fra komite/utvalgs-ledere:
• Teknisk komite ved Rolf Gunnar Bøe
• Seriekomiteen ved Per Kaare Halvorsen
• Lovkomiteen ved Ingrid S. Hansen
• Ungdomsutvalget ved Karoline Fjellstad
• Valgkomiteens arbeid ved Jan Edvardsen
Kl 13.45 – 14.15: Prioriterte oppgaver for NBF i 2018 v/FS og GS
Kl 14.15 – 14.45: Innlegg fra Hovedtrener, sportslig status og planer 2018
Kl 14.45 – 15.00: Pause
Kl 15.00 – 15.30: Svarene fra spørreundersøkelse om evaluering av ligasystemet v/S T Iversen
Kl 15.30 – 15.45: Svarene fra spørreundersøkelse stillet til kretsene v/FS
Kl 15.45 – 17.15: «Alenetid» = samtaler mellom kretsene, uten FS/Forbundskontoret tilstede
Kl 17.15 – 18.00: Innmeldte saker fra kretsene, v/FS
Kl 19.00

Middag

SØNDAG, 29. april
Kl 09.00 – 09.30: Oppsummering av gårsdagen v/FS
Innledning til gruppearbeid v/FS
• Antall kretser og grenseinndeling
• Kretsenes funksjon, ansvarsområder og faktiske arbeidsoppgaver
Inndeling i fire grupper v/GS.
Kl 09.30 – 10.30: Gruppearbeid 1: Hvordan skal fremtidens NBF-organisasjon fungere?
Det er under innledningen blitt gjort rede for mulige fremtidige organisasjons-former, basert på innspill fra
kretsene. Vil en omorganisering av NBF-organisasjonen bidra til bedre samarbeid, større fokus på
klubbutvikling, rekruttering, trenerutdanning osv. I så fall hvorfor?
Kl 10.30 – 11.30: Presentasjon fra alle fire grupper
Kl 11.30 – 12.30: Gruppearbeid 2: Hva er de viktigste oppgavene for klubbene fremover,
og hvordan kan kretsene bidra i dette arbeidet?
Hvordan bli en relevant idrett for ungdom = hvordan få tak i en andel av alle de barn og unge som spiller
løsspill? Hvordan bedre forholdet til hallene? Flere trenere må fungere/aksepteres ute i klubbene; hvordan
kan vi få benytte kompetansen til alle de trenere som utdannes via Trenerløypa? Mange små miljøer,
hvordan kan kretsene best tilrettelegge for samarbeid mellom klubber? NBFs nye hovedtrener vil være
«på veien» deler av sin tid, hvordan kan vedkommende best brukes ute i lokalmiljøene?
Kl 12.30 – 13.30: Lunsj (inkl utsjekk )
Kl 13.30 – 14.30: Presentasjon fra alle fire grupper
Kl 14.30 – 15.00: Oppsummering/evaluering. Stikkord: Hvordan blir vi bedre sammen?
Hvordan skal kretsene og FS sørge for å utvikle klubbmiljøene? Hvordan kan forbundet best jobbe
sammen med kretsene for å få bedre og sterkere klubber? Dessuten: er et kretsseminar riktig møteplass,
eller bør samarbeidet/dialogen foregå på andre måter?

«Rikets tilstand» var første programpost etter deltagerintroduksjon, og ble primært
presentert av visepresident Halgeir Ludvigsen. Han presenterte nedenstående informasjon,
som ble supplert muntlig.

Innledning
Det er vedtatt av Forbundstinget at Forbundsstyret i tingperioden skal utarbeides en
tiltaksplan som skal fremlegges for kretsseminaret og to rapporter med informasjon om
resultat og status på alle hovedmål.
Norges Bowlingforbunds strategidokument for perioden 2017-2019, vedtatt på Tinget i 2017
har følgende prioriterte satsningsområder:
1. Kompetanseutvikling
2. Imagebygging
3. Anlegg
I tillegg er det noen fastsatte sportslige mål.
Resultater og FOKUSområder
Personal
I første halvdel av tingperioden har Forbundsstyret måttet hatt stort fokus
personalsituasjonen. I 2017 var det veldig høyt sykefravær, og i en periode var Per Iversen
konstituert GS. På slutten av året ble det inngått en sluttavtale med Knut S. Brinchmann, og
Per Iversen overtok som GS.
I januar sluttet Utviklingskonsulent Karl-Fredrik Velle, og i første kvartal hadde vi bare 2
ansatte. I tråd med tidligere sportslige planer og sportslig organisering, ble det besluttet å
ansette en hovedtrener, som samtidig har kompetanse til å holde kurs rundt i kretsene.
Ulf Hämnäs tiltrådt som hovedtrener i april.
Strategi og planlegging
Det har vært jobbet lite med å videreutvikle strategiplanen vedtatt på Tinget. Det har blitt
laget et utkast til ny sportsplan, som vil bli ferdigstilt i samarbeid med nyansatt hovedtrener.
Som et ledd i profileringen har vi allerede vedtatt å benytte norske ord på sportslige
funksjoner (f.eks. hovedtrener, landslag, bruttotropp)
Sportslig organisering
Med ansettelsen av hovedtrener, så er det viktigste elementet i den sportslige organisering
som trådte i kraft 1.januar 2016 på plass. Hovedtreneren vil også knytte sammen arbeidet
som gjøres i trenerutvalget, med det som gjøres på landslagssamlinger. Alle spillere og
trenere har nå signert de nye kontraktene.
Vi har fortsatt samarbeidet med mentaltrener.
Godkjenning av haller
Det er fortsatt 59 haller som er med i NBFs kontrollordning, og en 2-års rullerende plan for
kontroll gjennomføres. Noen haller har fått forskjøvet kontrolltidspunkt noe for å kunne
gjennomføre flere kontroller i samme geografiske område på samme tur.
Det er nå 6 norgesmesterskap per sesong, og det gjennomføres kontroller i forkant av de
fleste.

Samarbeid med bedriftsbowling
NBF har fortsatt samarbeidet med bedrift der bedriftsidretten kjøper resultatservice for liga
og turneringsspill fra NBF. Antall lag i bedriftsbowlingen er har enda en gang blitt litt
redusert siste sesong. Bedriftsidrettsforbundet har indikert at de ønsker en endring av
avtalen, og de jobber med et alternativ innenfor NIF-systemet.
Ungdomslekene
Ble gjennomført helgen før Tinget i 2017. Aldersklassene var denne gangen justert til å
inkludere opp til U26.
Ungdomsutvalg
I 2017 var ungdomsutvalget ganske anonymt, men har nå begynt å vise seg igjen.
Sammenslåingen av Facebooksiden #UNGbowling med forbundets offisielle side viste seg å
redusere ungdomsaktiviteten på Facebook.
Trenerutdanning
Det har i perioden vært avholdt kurs på alle nivåer:
Trener 1: 7 deltakere
Trener 2: 5 deltakere
Trener 3: 2 deltakere
Trener 2/ETBF 2 ble NIF/ETBF godkjent i april 2017, Trener 3 i oktober. Bowlingforbundet er
nå det minste forbundet med tre godkjente nivå i Trenerløypa. I tillegg har det vært felles
tiltak med Presisjonsidrettsgruppen
Klubbutvikling
«Bedre klubb» konseptet gjennom NIF har så langt ikke avstedkommet stor deltakelse og
engasjement fra NBFs klubber. Status på bedre klubb nivå 1 undersøkes av NIF gjennom
idrettsregistreringen.
Rent særforbund
NBF har forpliktet seg til å følge Antidoping Norges program «Rent Forbund». Vi regner med
å bli godkjent i løpet av høsten 2018.
Markedsavtaler
Avtalene med Macron, Veitvet Bowling Senter, Thon Linne er videreført i perioden. I tillegg
har vi avtale med Thon Hotels og Gjensidige gjennom SFA-samarbeidet.
NBF har hatt flere møter med Lucky Bowl, og har en avtale om seriepris for lisensierte
spillere.
VBS Bowling AB/ Brunswick har vært samarbeidspartner under Norwegian Open og
Sommerleiren.
Aktiv idrettspolitisk satsing
Forsetter deltagelsen i flerforbundsorganisasjonene SFA og SFF for økonomisk og politisk
samarbeid. Erik Garder er med i Norges Døveidrettsutvalg.
Møte med Idrettsstyrerepresentant om anlegg og utstyrslisten.
Deltatt på Nordisk møte, ETBF-kongress og World Bowling kongress.

Inkludering
Det er i 2018 avsatt egne midler til inkludering og rekrutteringstiltak som klubber og kretser
kan søke på.
En aktiv satsning gjennom det siste året har medført at det nå er blitt et lite miljø med
ungdommer med nedsatt funksjonsevne. Nordstrand Allsport ble innmeldt med
bowlinggruppe i juni 2017. Første konkurranse for gruppen ble avholdt nå i april, og det er
allerede snakk om muligheten til å delta i Special Olympics i 2023.
Hjemmeside
Hjemmesidene har fått endret noe på utseende etter innføring av WordPress til innlegging
av nyheter. Det har vært en økt aktivitet på inlegg.
Historisk arkiv
Det har blitt nedsatt en arbeidsgruppe ledet av Jan Edvardsen, som skal jobbe med å samle
sammen NBFs historie siden oppstarten.
Sportslige resultater
• Deaflympics ,Samsun – juni 2017:
o 1 dame og 2 herrer
• VM Senior, München – august 2017
o 4 damer og 4 herrer
o Sølv masters Janne Monsen
• Nordisk Ungdomsmesterskap – oktober 2017
o 4 jenter og 4 gutter
• ECC, Wien – oktober 2017:
o Åse Jakobsen nr. 11, Svein Åke Ek nr. 5.
• W-Cup, Shanghai – november 2017:
o Åse Jakobsen nr. 16, Tor Inge Jansen nr.. 5
• VM Herrer, Las Vegas – november-desember 2017
o 6 herrer
• EM Junior, Aalborg - mars 2018:
o 2 jenter og 4 gutter.
o Gull All-event Georg Skryten
o Sølv lag gutter
o Bronse singel Georg Skryten
•

Deltatt på 1 møter på OLT om Utviklingsidretter.

Rapportering av medlemstall
2 års glidende per første mandag i mars.

Nye 0-19 år
Nye 20-26 år
Nye damer
Med spill 0-26 år
Nye med spill 0-26 år
Damer med spill
Damer med 50+ serier
Med registrert spill

Mål
250
150
125
200
450
250
2500

2013
212
103
125
571
210
420
200
2221

2014
234
87
101
536
208
403
203
2164

2015
233
77
94
507
226
382
191
2092

2016
168
65
99
471
207
386
178
2044

2017
171
65
87
401
176
366
171
1964

2018
172
55
88
374
160
361
178
1938

Presentasjon av status hos den enkelte krets fulgte deretter.
Skriftlig dokumentasjon gjengis nedenfor - fra de kretser som hadde utarbeidet dette.
Trøndelag Bowlingkrets:
For sesongen 2017-18 har vi hatt
2 lag i M H
1 lag i M D
1 lag i 1. H
2 i 1. D
6 i 2. Div H
3 i 2.div damer
18 lag - 3 avdelinger i 3.div

Røros mistet hallen etter sesongen 16/17 og valgte da ikke å melde på lag
Det ser ut til at de kommer tilbake neste år, kanskje.
Kristiansund kom inn med 2 siste sesong, men Fosen ser ikke ut til å være på gang enda.
Kretsen har deltatt med flere lag på Ungdomsleken med trener og skjorter etc,
Det har vært arrangert juniorsamlinger 2016 og våren 2017
Kretsen arrangerte NM singel/dobbel i 2017. Vi er stolte av å ha arrangert det best gjennomførte NM mtp
profesjonalitet, streaming, funksjonærstab m.m Det begrunner vi med uniformer, program, plakatering,
mottakelse, streaming, belastning på funksjonærer og annet. Vi skal ikke påberope oss at det ikke kan bli
bedre, men stegene vi tar og gjennomføringen av arrangementene er løftet mange hakk, og vi er stolte av siste
års NM
Etter NM falt møteaktivitet i styret ned på et minimum, noe som grunner i forskjellig, men vi har etter årsmøtet
nå løftet oss, og går på med iver og ny giv med tanke på kommende store oppgaver i Lag-NM og Veteran-NM.
Kretsen har de senere år vært heldige og mottatt «bingo-penger» Sist høst fikk vi melding om at hallen vi
«hører» til har mistet sine lokaler, og dermed mister vi denne veldig kjærkomne inntekten

Det vil nok legge noen begrensinger i forhold til hva vi kan støtte av aktivitet kontra årene med mye penger inn,
men vi har også vært nøktern og opparbeidet oss midler.

Oslo Bowlingkrets:
Styrets Intensjoner
1. Satsning på junior og ungdomsspillere, gjennom samlinger, liga og støtte til turneringer.
2. Gjennomføre tiltak for å bedre rekruttering til bowlingen.
3. Fortsette samarbeidet med NBF, samt samarbeidet med andre bowlingkretser.
4. Arrangere kretsmesterskap for sgl/dbl, samt egen juniorturnering.
5. Utbygge websider, med innhold av rundskriv, invitasjoner og resultater.
OBK har ikke egen Handlingsplan, men vi arbeider etter aktivitetsplanen nedenfor. For å øke rekrutteringen i
alle klasser med spesiell vekt på utvikling spillere i segmentet barn og ungdom, samt styrke og øke
kompetansen for trenere i kretsen, legger Oslo Bowlingkrets opp til følgende aktiviteter for 2018.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsette med økonomisk støtte til deltakelse i nasjonal og internasjonale turneringer for jr./ ungdom
Fortsette med økonomisk støtte for juniorer i Osloligaen
Fortsette med økonomisk støtte til spillere fra kretsen som representerer Norges Bowlingforbund i
internasjonale mesterskap (alle spilleklasser)
Opprettholde og utvikle/være med på arrangementer rettet mot barn og ungdom.
Samlinger sammen med andre kretser
Opprette team for jr. og ungdom (både jenter og gutter)
Prosjekt for økt satsing på «jente/damebowling», tilpasset alle klasser
Ha samlinger/treninger for barn/ungdom med egne trenere gjennom hele sesongen
Fortsette med å utvikle/utdanne trenere gjennom NBFs “trenerløype”
I samarbeid med hallene i distriktet ha egne tidspunkter/kvelder for instruksjon av “løsspillere”
Avholde turneringskurs for klubbene i kretsen

Østfold Bowlingkrets:
1.

5 aktive klubber

2.

Vi har klubber i første, andre og tredje divisjon

3.

Vi har to rene klubblag i veteran liga – samt 2 samarbeidslag mellom Fossen og Sarpsborg

4.

Vi har relativt god økonomi – hadde ca 130’ på bok i slutten av 2017

5.

I kretsen har det i løpet av sesongen 2017/2018 var arrangert 23 turneringer og 10 av de har vært
i krets-regi (Østfoldtouren, KM Lag og KM Sgl/Dbl).

6.

Vi har også gjennom sesongen arrangert lokal-liga med 10 lag (3 mannslag), med tilhørende
sluttspill blant de 6 beste lagene.

7.

Kretsen har 2 landslags-spillere – en på herresiden og en på junior siden

8.

I denne sesongen har det vært 81 spillere i kretsen med registert snitt og av disse er det 13
damer. Vi har ligget på nogenlunde samme nivå de siste 3 årene.

9.

Kretsen har gjennom denne sesongen blitt satt på prøve både når det gjelder hvordan man skal
behandle klager og når det gjelder graden av fleksibilitet som det går an å få til.

Hedmark/Oppland bowlingkrets:
Kretsen består av 9 klubber fordelt på 6 haller. Det er usikkerhet rundt hallen på Fagernes, de etterlyser nye
drivereder nå.
Aktiviteten i kretsen er lav. Vi arrangerer finalen i Mjøscup som er basert på deltagelse i klubbenes turneringer i
løpet av sesongen. Kretsen administrer 5cup som er en månedlig turnering rundt i hallene.
KM lag og sgl/dbl avholdes årlig. I sgl/dbl spilles det klassedelt, men det kåres kretsmester jente/gutt junior og
dame/herre på tvers av klassene.
Økonomisk har vi det OK, men har de siste årene gått med underskudd. Kretsen har gitt støtte til
landslagspillere, mot at disse opptrer som positive forbilder.

Troms Bowlingkrets:
Presentasjon Troms Bowlingkrets v/Yngve Lorentsen, leder Arctic Strike BK. Undertegnede er ikke innvalgt i
kretsstyret, men stiller med fullmakt fra de som ikke kan, ikke vil eller ikke skjønte at det lå forpliktelser og
engasjement i det å bli innvalgt i et verv.
Vi har de siste to årene gjort seriøse forsøk på å få kretsen opp og fungere. Vi har samlet alle klubbene, fått
valgt et styre som var representativt og definert oppgaver som har vært delegert. – Resultatet har dessverre
ikke blitt som vi ønsket. Troms Bowlingkrets strekker seg fra Harstad i sør (ingen aktivitet i år). I Bardu er
klubben nedlagt, Finnsnes har klubb i 3. divisjon og i Tromsø er det tre klubber (Skansen, Tromsø BK og Arctic).
Forholdet klubbene imellom er bra, og vi har også et godt samarbeid med hallene. Største utfordring i kretsen
er å holde på spillere, ressurspersoner og ledere.
Aktiviteter som er aktuelle for kretsen er: ‐ Turneringer som Nordland Tournament o.l. ‐ Treningsressurser og
samlinger ‐ Fellesnordiske møte og konkurranser – kalottkamp

Agder Bowlingkrets:
Agder Bowlingkrets er oppbygget av 5 klubber. 2 fra Aust-Agder og 3 fra Vest-Agder.
Styret har hatt 5 styremøter og et Ekstra Ordinært Særkretsting i 2017 der 1 styremedlem og 2
varamedlemmer var på valg.
Styret har siden årsmøtet hatt ca. 60 saker på dagsordenen, noen er fortsatt under behandling i 2018.
Saldo per 31.12.2017 var kr.92052,- Vi har doblet budsjettet for 2018 for å gjennomføre flere
aktiviteter.Klubbavgift har de siste årene vært kr. 750,Total antall spillere/medlemmer blir vanskelig å stadfeste da både Evje og Vennesla har altfor mange stående
oppført. Arendal 20, Evje 39, Vepsa 15, Vennesla 34 og Sør-x 14 (122) ved årskiftet. Realistikk tall ca.64 med
forbehold om feil. Abrobert spill 47. Antall damer 12 Antall junior 4. U23 2.
Kretsen oppdaterer rutiner og følger opp rapporteringer. Det jobbes også med et årshjul slik at det skal være
lettere for nye ledere å forholde seg til overtakelsen og holde tidsfrister.
Turneringlederkurs må holdes i nærmeste fremtid
Vi ser også på muligheter for fellesmøter som Idrettskretsene kan holde for klubbledere og andre interesserte.

Det har vært lite aktiviteter holdt de siste 8-10 årene, dessverre ble mye penger brukt på felles middager. Det
er nå satt en strek over slike budsjetter og siden det var så rotete å overta, styrets medlemmer bestemte seg
for å begynne fra scratch.
Agder Bowlingkrets ønsker bedre samarbeid med klubbene. Første steget på veien var den ny opprettet
facebook gruppen der det er 46 medlemmer. Vi har opplastet masse annet informasjon også, som for
eksempel info fra Aust-og Vest-Agder Idrettskretser, lokale tilbud og selvsagt info fra forbundskontoret.
Det er nå 2 haller som ikke lenger har aktivt spill i Agder, Vennesla og Lucky Bowl. Det er nå kun 3 aktive haller
ogjen. 3 klubber har Hannevika som hjemmehall men dette fungerer bra.
Agder Bowlingkrets avholdt ”BowlingensDag” i Hannevika Bowling den 11.november 2017. Dette var spesifikk
for å rekruttere junior spillere fra 10-19 år til klubbene. Planagt å ha stasjoner som ungdommene skulle rotere
fra, som for eksempel oppvarming/ sikkerhets regler, øvelser på banen og til slutt løs spill. Dessverre så møtet
ungdommen på en drop in metode. Da måtte postene utelates og det ble tatt mer eller mindre på sparket. Det
ble vanskelig for å samordne spilledato for Aust- og Vest-Agder Og det er per dags dato kun Sørlands-Strike
som er villige til å ha junior avdeling.
Det ble avholdt en treningsamling for Arendal BK i mai 2017. Linda introduserte ETBFs moderne spillestil da
det var dette de ønsket å prøve.
Loalliga avsluttes med felles siste runde i Hannevika Medlaje utdeling med pizza og brus.
Arendal BK avholdt NM Veteranmesterskap lag 20-22.10.2017. 21 lag innledende. 3 lokale lag stilte til start,
Arendal, Vennesla og Vepsa. Her gikk Vepsa av med sølv.
Vi fikk en Norgesmester i U26 NM på Flisa. Margit Eilertsen fra Arendal BK vant sin klasse.

Rogaland Bowlingkrets:
I Rogaland Bowlingkrets er vi 6 klubber, hvorav den ene, Stavanger BK, har vært sovende det siste året. Det er
til sammen 158 registrerte medlemmer i kretsen, hvorav jeg antar at rundt 100 er i praksis aktive spillere.
Kretsen er også representert med til sammen 11 lag i ligaspillet, i forskjellige divisjoner.
Av begivenheter som er verdt å nevne fra siste sesong er følgende:
Georg Skryten fra Cross BK, ble nylig europamester i All Event for junior i Ålborg, i tillegg til å ta sølv i
lagkonkurransen og bronse i singles. En fantastisk prestasjon av unge Georg, som for øvrig fyller 18 år neste
lørdag, under NM.
I tillegg presterte Cross å rykke opp i Macronligaen etter å ha vunnet 1. divisjon, så nå er også Rogaland
representert i øverste divisjon.
Det ble ikke arrangert KM denne sesongen grunnet stevnekollisjon, men vi fikk arrangert et juniorsluttspill i
Haugesund nylig, dog med litt laber påmelding. Kretsen vil til neste år forsøke å arrangere en større turnering,
Rogaland Open.
Det har blitt snakk om inkludering tidligere, og jeg vil i den forbindelse benytte anledningen til å snakke litt om
et prosjekt som vi i Sandnes BK startet sist høst. Tove her er ansatt i Veksthuset Rogaland, som er en institusjon
for behandling av rusmisbrukere. I høst kom hun opp med en ide for å bidra til et sterkere ettervern for disse
når de er ferdig med den ett år lange behandlingen.

Hovedproblemet for mange rusmisbrukere som ønsker å bli rusfri er ofte at en ikke har noe meningsfylt å fylle
fritiden med når en er ferdig med behandling. De eneste en kjenner og har et sosialt forhold til er andre
rusmisbrukere, og etter hvert blir det da ofte til at en tyr til disse for å få selskap, med tilhørende stor fare for
at en selv havner ut i misbruk igjen. Det vi gjør er å rekruttere dem inn i Sandnes Bowlingklubb, og la dem delta
på treninger og andre samlinger på lik linje med oss andre i klubben, som en del av et rusfritt nettverk. Dette
begynner gjerne mens de er under behandling på Veksthuset, og fortsetter etter at de er ferdige med
behandling.
Så langt ser dette veldig lovende ut. Vi har allerede nær doblet antall medlemmer i klubben, og det er i tillegg
en god del som har vært med på noen treninger, der vi venter snarlige innmeldinger fra flere av dem. Det er
stadig nye brukere på Veksthuset som blir dratt med, det er (dessverre, får en nesten si) et ganske stort
rekrutteringsgrunnlag her. Det er ekstra gledelig å se at ingen av de som har blitt med i bowlingklubben har
havnet ut i rusmiljøet igjen (foreløpig). Vi håper og tror i hvert fall at dette prosjektet vårt har bidratt litt til
dette.
I forbindelse med dette prosjektet har vi fått litt i støtte fra Norges Bowlingforbund, og jobber ellers hardt for å
skaffe inntekter på andre måter, bl.a. ved karamellsalg, og henvendelse til potensielle sponsorer. Inntektene vi
har hatt her, har i hovedsak gått til å subsidiere trening og startavgifter, og andre arrangement i regi av
klubben. Som et eksempel kan nevnes julebordet (selvfølgelig alkoholfritt) som ble arrangert i desember, med
burgere og intern bowlingkonkurranse, samt anna moro. Vi jobber i tillegg med å få engasjert de trenerne som
vi har i kretsen til å ta noen økter sammen med de nye rekruttene, og satser på at flere av dem etter hvert
begynner med konkurransespilling, foreløpig har en av dem våget seg utpå.
Ellers ser vi vel en del av de samme utfordringer som i andre kretser vil jeg tro. Rekruttering av ungdom er ikke
så lett, selv om både Cross og Haugesund gjør en god innsats her, noe som da bl.a. har gitt seg utslag i tidligere
nevnte EM-gull til Georg Skryten. Ellers er kanskje bowlingmiljøet i Rogaland preget av ganske liten
kvinneandel, med et hederlig unntak for Haugesund.
Anleggssituasjonen er ikke den letteste. Vi holder til i tjukkeste Lucky Bowl-land, det er jo her kjeden hadde sitt
utspring, og det er kun to bowlinghaller i fylket som ikke er Lucky Bowl. Totalt er det tre haller med godkjente
baner i Rogaland, Sheiken i Haugesund, Lucky Bowl på Åsen i Stavanger, og Stadion Bowling på Bryne. Å få
åpning for å arrangere turneringer av noe særlig omfang er ikke lett, spesielt ikke i sørfylket, så dette er noe vi
må forsøke å finne konstruktive løsninger på.
Totalt sett er det likevel ting som tyder på økt aktivitet i kretsen, i hvert fall skal vi dømme etter antall
innmeldte turneringer for neste sesong, som er en klar økning i forhold til denne sesongen. Vi får ta det som et
positivt tegn.

Vestfold/Telemark Bowlingkrets:
1.

Møter (styremøter, klubbmøter, kretsmøter og årsmøte)
a. Nytt styre valgt på årsmøte i februar i år. Alle kretsens 4 klubber har representanter der nå. Fint at
de som jobber for/med juniorer i klubbene ble med..
b. Første styremøte holdt i mars. Mye nytt ble bestemt og iverksatt da.
c. Retningslinjer for hva våre aktiviteter skal bestå av. regler, priser mm.

1.

Arrangement (KM, samlinger og NM)
a. Kretsen har som mål å arrangere 3 KM i året. Pga lite plass i hallene må hvert mesterskap spilles for
seg.
b. Kretsen via klubbene har arrangert juniortreff (bowling + sosialt)
c. Juniorsamling på Vallø hvor flere kretser deltok i 2016.

2.

Kurs (turneringsleder, aktivitetsleder, trener og styre)
a. Turneringslederkurs er stort sett holdt hvert år og alle klubbene har nå godkjente turneringsledere.
Oppfriskningskurs er på trappene nå til høsten.

b. Aktivitetslederkurs ble holdt i 2016 med 9 deltagere fra 3 av klubbene i kretsen.
c. Kun en person fra kretsen har startet sin trenerutdanning de siste 3 år.
3.

Økonomi
a. Økonomien ligger på et lavt, men jevnt nivå. Det har vært slik de siste årene.
b. 10 kr. deltageravgift for seniorer i alle kretsens turneringer. Klubber som arrangerer juniortreff i
sesongen deler innkommet beløp mellom seg..

4.

Andre planer/ideer (intergrering, dialog med hallen, få med løsspillere osv.)
a. Kretsen ønsker å sette igang en juniorliga. 3 spillere på hvert lag. Alle kretsens 4 klubber vil kunne
stille med minst et lag. Mulig også å innlemme andre nærliggende kretser i dette. Kretsen vil nå i mai
sette ned en egen komite som ser på løsninger..

Bergen Bowlingkrets:
Møter:
I Bergen bowlingkrets har vi 11 aktive klubber med ca. 180 spillere som spilte minst 1 serie approbert spill i
inneværende sesong. Men bare 5 klubber arrangerer turneringer.
I kretsen prøver vi å ha styremøte hver mnd. Unntatt om sommeren.
Vi har klubbledermøte 2
ganger i året, ett ved begynnelsen av ny sesong og ett til jul. Og årsmøte i februar.
Arrangementer:
Kretsen arrangerer KM sgl/dbl, KM lag og KM junior hvert år. Denne sesongen prøvde vi å delegere KM lag og
KM junior utenfor Bergen, med blandet resultat. Vi har hatt juniorsamling med Rogaland på Stord og Askøy.
Det har vært vellykket.
I denne sesongen
har vi ikke arrangert verken turneringslederkurs eller aktivitetslederkurs, da det ikke har vært etterspørsel.
Men i neste sesong må vi holde en del oppfriskningskurs for turneringsledere.
Økonomi:
Økonomien i kretsen er meget god. Ca. kr. 300 000 på bok, takket være mange automater den gang det var
lovlig. De pengene har vi forvaltet godt.
Andre planer:
Vi har planer om flere juniorsamlinger og sammen med Rogaland. Fyllingen BC driver godt med trening av
psykisk utviklingshemmede. Vi har god dialog med Sandsli bowlinghall, dårlig dialog med Vestkanten, og i Stord
og i Kvam er det klubbene som styrer. Det er det også i Askøy, men de sliter. Gikk konkurs i begynnelsen av året
men driver fortsatt på, med nytt navn. Når det gjelder å komme løsspillerne i møte så er vi lite flink med det.
Bla fordi at vi har problemer med banekapasitet. På Vestkanten får de rett og slett ikke fler baner i
åpningstiden. Dette er lettere i omegnskommunene.
Men det vi sliter mest med både i kretsstyret og i mange av klubbene er rekruttering av tillitsvalgte. Det kan
være helt ødeleggende på sikt hvis vi ikke klarer å snu trenden. Men kanskje opplevelsen av dette
kretslederseminaret vil være til god hjelp.

Buskerud Bowlingkrets:
Presentasjonen følger vedlagt ( «BuBK Egenpresentasjon»)

Innlegg fra komite/utvalgsledere ble gjort muntlig, ingen skriftlige presentasjoner foreligger.
Noen stikkord gjengis fra hver presentasjon:
•

Teknisk komite ved Rolf Gunnar Bøe

Alle tekniske kontroller er i rute, back-log
er ikke lenger et problem. Ny kontrollør
vil engasjeres for Nord-Norge. Ting
fungerer greit på teknisk side.

•

Seriekomiteen ved Per K Halvorsen

Seriekomiteen er redusert til to personer
som følge av at Ingar Gabrielsen har
trukket seg. De to øvrige medlemmene er
innstilt på å fortsette alene frem til Tinget
i 2019. Arbeidet med serieoppsettet er
stadig mer utfordrende, ikke minst som
følge av relativt skjev geografisk fordeling.
Men SK gjør sitt beste, og føler at man har
god aksept for sitt arbeid.

•

Lovkomiteen ved Ingrid Hansen

Komiteen har jevnlige møter, og fungerer
godt. Samarbeidet med FS, primært med
Halgeir Ludvigsen, er nyttig og fruktbart.
Man har også et godt samarbeid med NIF
Juridisk, inkl. et nyttig årlig lovseminar.

•

Ungdomsutvalget ved Karoline Fjellstad

Opprinnelig leder, Lars Kofstad, har
trukket seg. Engasjementet og aktiviteten
i utvalget kunne vært bedre; man håper å
kunne fremvise noe mer glød og initiativ i
den gjenstående delen av Tingperioden.

•

Valgkomiteens arbeid ved Jan Edvardsen

Det ble kort redegjort for den
arbeidsmetodikk Valgkomiteen ville følge
frem mot Forbundsting 2019. Det
viktigste vil være en god og konstruktiv
dialog/informasjon fra nåværende FSmedlemmer, kombinert med aktiv
kartlegging av aktuelle fremtidige
bidragsytere, basert på de
arbeidsoppgaver/funksjoner som
fremstår som relevante. Målsetningen vil
være å ha en innstilling klar i god tid før
neste Forbundsting.

Prioriterte oppgaver for NBF ble presentert av HL. Det foreligger ingen skriftlig presentasjon.
Hovedpunktene var blant annet:
•
•
•
•
•

Iverksette og etterleve nye sportslig modell, inkludert ferdigstillelse av Sportsplan
Bli godkjent som Rent Særforbund
Styrke aksept og bruk av NBF-utdannede trenere, både på krets- og klubbnivå
Videreutvikle/styrke integreringsarbeidet for grupper utover de hørselshemmede
Arbeide idrettspolitisk med tanke på økt støtte til bowlinganlegg/utstyr, både mot
NIF og lokalt.

Hovedtrener Ulf Hämnäs presentere sine tanker rundt sportslig status og planer for 2018.
Presentasjonen vedlegges dette referat. («Sportslig pres Ulf H») Hans tanker og innspill ble
meget godt mottatt av forsamlingen: «food for thought»..

Sven Tore Iversen presenterte resultatene fra spørreundersøkelse vedrørende evaluering av
ligasystemet. Resultatene var relativt entydige = ingen grunn til å endre nåværende
ligasystem. Presentasjonen vedlegges dette referat. («Eval av ligaord, sp.und»)

Svarene fra spørreundersøkelse til kretsene ble kort presentert av Halgeir Ludvigsen. Ingen
kretser ønsket å fjerne kretsleddet, ei heller slå sammen kretser. En praktisk overføring =
flytting av grenser/klubber ble spilt inn: Harstad BK ønskes flyttet fra Troms krets til
Nordland krets. Formelt sett må dette bestemmes av FS.

Det foreligger intet referat fra kretsenes «alenetid». Det ble dog uttrykt et ønske om at dette
agendapunktet opprettholdes på fremtidige kretsseminar. Kretsene uttrykte dessuten
ønske om å overta arrangøransvaret for Kretsseminaret = kretsene arrangerer, og inviterer
FS og Forbundskontoret til å delta - uten at FS/Forbundskontoret har ansvaret for
agenda-utarbeidelsen. Hvorvidt denne løsningen skal innføres fra 2019, vil avgjøres av FS i
god tid før neste Kretsseminar.
Utover dette ble kretsene enige om å opprette en felles Facebook-gruppe. Denne ble
opprettet umiddelbart, og benyttes visstnok jevnlig av kretsene.

Innmeldte saker fra kretsene ble presentert av Halgeir Ludvigsen:
•
•
•
•
•
•
•

Vurdering av antall avdelinger i 3. div
Fungerer Ungdomsutvalget godt nok kontra ressursbruk
Oppfølging av opplysningsplikten rundt offentliggjøring av oljeprofiler
Streaming av kamper, og mulighet for å nekte dette
Oppfølging av bekledningsreglementet
Kvalikkamper, mulighet for vinnere å sperre for opprykk for nr 2
Behovsprøvd støtte til kretser/regioner

Spørsmålene ble tatt til etterretning av FS, uten at de alle ble besvart på stedet. Flere av
sakene vil nødvendigvis medføre Forbundsting-forslag, og må følgelig behandles i henhold til
dette. FS ønsket uansett ikke å innføre nye regler rundt ligaspill i forkant av offentliggjøring
av invitasjon til ny ligasesong.
Streaming-spørsmålet ble behandlet spesielt = streaming fra approbert spill kan ikke nektes
gjennomført.

Gruppearbeidene ble godt mottatt, og de ulike gruppene gjorde en utmerket innsats. Det ble
vist stort engasjement, og det ble presentert en rekke gode innspill og synspunkter.
De besvarelser som foreligger skriftlig, presenteres nedenfor - eller som vedlegg.
Først gjengis introduksjon til gruppeoppgavene:

Gruppeoppgave 1: Hvordan skal fremtidens NBF‐
organisasjon fungere?
Hva kan vi få ut av en endret organisasjonsform?
Om vi hadde skullet bygge organisasjonen i dag fra bunnen av:
Hadde vi da valgt samme struktur?
Vil vi kunne få en bedret klubbutvikling?
Vil det gi oss en mer effektiv trenerutdanning?
Hvordan vil vi kunne utvikle oss til bedret rekruttering?
Klarer vi å utnytte alle organisasjonsleddene optimalt?
Er det for mye prestisje i roller slik at nye krefter ikke slipper til?
Ikke spør hva bowlingnorge kan gjøre for deg – Spør hva du kan gjøre for norsk bowling

Gruppeoppgave 2: Hva er de viktigste oppgavene for
klubbene fremover? Hvordan kan kretsene bidra i dette
arbeidet?
Hvordan kan vi bli en mer relevant idrett for ungdom?
Hvorfor ønsker alle å være med på bursdagsbowling, men ikke klubbspill?
Hvordan kan vi bedre samarbeidet med hallene?
Klarer vi å utnytte de trenerkapasitetene vi utvikler?
Hvordan kan vi bli mer attraktive overfor sponsorer?
Ikke spør hva bowlingnorge kan gjøre for deg – Spør hva du kan gjøre for norsk bowling

Besvarelse Oppgave 1:
Gruppa ser ikke for seg at man har så store muligheter til og gjøre om-organisering – gitt at
man har lover og regler og forholde seg til –
Dersom man skulle begynt på nytt – ville vi nok beholdt dagens struktur – men vi hadde
kanskje satt sammen kretsene noe annerledes – med tanke på logistikk og avstander
hvordan geografien ser ut.
Dette vil veie tyngre enn om kretsen må forholde seg til flere idrettsråd, dersom man skulle
endre på den geografiske inndelingen som legges til grunn for hver enkelt krets.
Men man kan gjøre noen enkle grep for og kunne få til en bedret samarbeidsform og
samarbeid generelt:
1. Forslaget som kom opp i går om og opprette en Facebook gruppe er et viktig steg i
riktig retning – slik at man kan ufarlig-gjøre det og sitte i krets-styret rundt omkring.
Dette bør bli et sted man kan lese seg opp på hva som har skjedd i en gitt periode
bakover i tid. Man kan bygge et nettverk – uformelt eller formelt.
2. I tillegg burde man kunne opprette en «database» hvor man har mulighet for og
kunne hente frem lover/regler, referat fra krets-ting, referat fra tinget, referat fra
styremøter i kretsen også.
3. Noe som også må gjøres noe med er og definere hvilke arbeidsoppgaver hvert ledd
har – og faktisk synliggjøre hva kretsen gjør i løpet av en sesong. Informasjonen
stopper gjerne hos klubb-ledere og mange personer innen klubbene vet ikke hva
kretsen foretar seg.
4. Trenerutdanning: Hvorfor ikke rullere på det mannskapet man har tilgjengelig? Vi kan
tilby ressurser som vi kan hente fra andre steder i Norge – vi har mange muligheter.
5. Rekruttering – kan være vanskelig enkelte steder da man har mange haller som ikke
ønsker og ha aktive spillere tilstede – de tar opp plassen til løs-spiller som generer
inntekter. Noen enkle grep kan gjøres – ved og henge opp informasjon om hvilke
klubber som spiller i hallen, kontaktpersoner dersom man ønsker og begynne med
bowling – turneringer som spilles i hallen og vise til at det spilles f.eks lokal-liga osv.

Besvarelse Oppgave 2:
Få tak i ungdom
Synliggjøre at det er en gruppe mennesker som trener – trene med klubb-skjorte
Er bursdagsbowling riktig arena – dette kan og så virke mot sin hensikt – mange foreldre
bare levere barna og er ikke tilstede under bursdagen – dette blir ofte brukt som en måte og
betale seg ut fra og ha et selskap hjemme. Kunne man hatt en aktivitetsleder som et tilbud i
en bursdag-bowling – kan dette være en del av en pakke løsning. Som kunne være den som

setter de i gang på banen – snakker litt løst og fast om at man ta hensyn til banene på siden.
Kunne man hatt noe «roll-ups» - med bilde av noen i klubben i trenings-skjorte – hvor det
står «Trening pågår» eller lignende
Informere om at det er klubber som spiller i hallene
Har vi noe konsept vi kunne tilby ungdom?
Hvorfor vil alle være med på bursdag bowling og ikke ligaspill – bursdag bowling er gratis.

Samarbeid med hallen
Dersom hallen pusses opp – så er det ofte pokal-skap og informasjons tavler forsvinner –
dette gjør det vanskelig.
Vi må kunne satse på de som jobber i hallen har et øye for de som er og spiller – og være
behjelpelig med og fremme bowling som en aktivitet og kunne gi opplysning om hvem som
man kan kontakte.
RESSURSPLANLEGGING – klubbene sender inn beskjed til kretsen slik at man finner ut hvem
som gjør ting som fungerer i dag – dette sendes fra kretsen til Ulf – slik at man kan ved hjelp
av dette finne ut hvor skoen trykker. Dette er en kommunikasjon som bør gå begge veier.
Utnytte trener kapasitet
Samarbeide over krets-grenser / klubb grenser rullering på alle ressurser
Ta kontakt med de som har trener kurs og spørre om de har brukt det de har lært og hva har
de oppnådd
Legge ut en oppdatert liste over hvem som er trenere
Hvordan kan man samarbeide og utnytte ressurser
Kommunikasjon/koordinasjon er et viktig stikkord her
Man må ha personer i styre og stell som er genuint interessert
Huske på at trener3 kan utdanne trener2 og trener2 kan utdanne trener1
Hvordan kan hovedtrener best brukes
Dersom vi skal kontakte og få besøk av Ulf – så må vi kunne ha en kalenderoversikt over når
man kan booke inn Ulf – slik at vi vet hvilke tidspunkt man har og forholde seg til og at denne
er kontinuerlig oppdatert.
Bør vi lage et skjema som i kan sende inn – med en søknadsfrist som er gitt – dersom man
ønsker besøk for eksempel høsten 2018/våren 2019.
Sponsor: Resultater tiltrekker seg sponsorer – rollemodeller – synliggjøring i media –
markedsføre at man har et miljø – og virker samlende.

De øvrige presentasjonene følger som vedlegg til dette referat = egne filer.

Nedenfor gjengis alle filer som det henvises til i dette referat.
På vegne av NBF vil jeg takke alle deltagere for et konstruktivt og godt Kretsseminar 2018.
Stemningen var god, og kretsene fremstod som «fremoverlente» og innstilt på å bidra til en
forbedret organisasjonskultur hvor kretsene vil ha naturlig og viktig rolle.
Sammen er vi sterke!

Oslo, 10.08.18
Per Iversen
Generalsekretær
Norges Bowlingforbund
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