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Åpning
Godkjenne de fremmøtte representanter
Godkjenne innkalling til Forbundstinget 2019
Godkjenne saklisten
Godkjenne forretningsorden
Valg av dirigent(er)
Valg av referent(er)
Valg av tellekorps
Valg av 2 protokollunderskrivere
Behandle årsberetninger og rapporter
Behandle revidert regnskap for 2017 og 2018 herunder behandle
kontrollkomiteens og revisors rapport for 2017 og 2018
Tilsette statsautorisert revisor og fastsette honorar
Behandle innkomne forslag
Fastsette personlig lisensavgift og klubbavgift
Vedta handlingsplan, budsjett og langtidsbudsjett
Foreta valg, i henhold til § 1.18 i NBFs lov
Fastsette tid og sted for Forbundstinget 2021
Avslutning

Med vennlig hilsen
NORGES BOWLINGFORBUND

Halgeir Ludvigsen (sign)
President
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Per Iversen (sign)
Gen. sekr.
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SAK 1
Åpning
President Halgeir Ludvigsen ønsket velkommen til Norges Bowlingforbund sitt Forbundsting 2019.
Presidenten gikk gjennom noen hovedpunkter fra strategidokumentet og «Rikets tilstand». Deretter
ønsket presidenten alle delegater et godt og konstruktivt Forbundsting.
NIFs representant, Marit Roland, ble presentert.

SAK 2
Godkjenning av fullmakter fra fremmøtte
representanter
Som følge av SAS-streik var det kommet totalt 11 forfall kontra opprinnelig delegatliste, foruten en
delegat (Morken) som hadde meldt forfall tidligere.

Møtende Tingdelegater - Forbundsting 2019
Org.ledd
Forbundsstyret
Forbundsstyret
Forbundsstyret
Forbundsstyret
Forbundsstyret
Forbundsstyret (vara)
Oslo Døves Sportsklubb
Grenland BK
Sofiemyr BK
Sofiemyr BK
Narvik BK
Orkla BK - IKKE MØTT
Orkla BK - IKKE MØTT
Mosjøen BK - IKKE MØTT
Drammen Tigers BK
Frogner BK
Frogner BK
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Navn
Halgeir Ludvigsen
Roshild Jensen
Åse Jacobsen
Christer Jakobsen
Terje Vestby Andresen
Sven Tore Iversen
Stein Erik Wroldsen
Odd Larønningen
Rune Dybesland
Marianne Schanche
Sofia Hultstedt
Lene M Aas Lillegjære
Kjell Arve Berg
Ole Aalbotsjord
Nicholas Osborg
Olav Olsen
Heidi Thorstensen
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Delegatnr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Bekkelaget BK
Solli BK
Solli BK
Solli BK
Vågan BK - IKKE MØTT
Vågan BK - IKKE MØTT
Larvik BK
Dora BK
Blue Strike BK - IKKE MØTT
Blue Strike BK - IKKE MØTT
Hallingkast BK
Hallingkast BK
Munken BK
Munken BK
Trondheim BK
Trondheim BK
Trondheim BK
Solør BK
Solør BK
Solør BK
Sølvkula BK
Sølvkula BK
Fredrikstad BK
Sandnes BK
Haugesund BK
Arctic Strike BK - IKKE MØTT
Gokstad BK
Oppdal BK
Trondheim Døve IL
Molde BK - IKKE MØTT
Ringerike BK
Ringerike BK
Ringerike BK
Vestkanten BK
Glåmdal BK
Glåmdal BK
Glåmdal BK
Briskebyen BK
Cross BK - IKKE MØTT
Cross BK/Teknisk komite
Hedmark og Oppland Bowlingkrets
Trøndelag Bowlingkrets
Nordland Bowlingkrets - IKKE MØTT
Vestfold og Telemark Bowlingkrets
Buskerud Bowlingkrets
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Ola Bjørtomt
Nina Nordbeck
Thomas F Fagerstrøm
Sigbjørn Eide
Silje Kofstad
Håkon Kofstad
Einar Kulseng
Göran Johansson
Jack Olsen
Marita Berglund
Hege Stubsve Bang
John Stubsve Bang
Ingrid Hansen
Roar Hansen
Marte Melvold
Arvid Espen
Grethe W Fosseide
Mariann Groven
Helge Dammen
Ole Arne Frysjøenden
Frank Berge
Sylvi Bertun Berge
Ronny Hagberg
Tove Moen
Osmund Birkeland
Yngve Lorentsen
Henning Rugsveen
Per Martin Solli
Trude Nilsen
Harald Oterhals
Kjerstin Simarud Solbakken
Tore Anderssen
Fredrik Tobiasson
Alexander Larsen
Geir Ståle Kristiansen
Øyvind Haugen
Jarle Amundsen
Tor Inge Jansen
Knut Morken
Rolf Gunnar Bøe
Grace Kristiansen
Egil Toftaker
John-Arne Jakobsen
Vegard Rasch-Fjeld
Kjetil Johansen
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Bergen Bowlingkrets - IKKE MØTT
Østfold Bowlingkrets
Rogaland Bowlingkrets
Oslo Bowlingkrets/Valgkomiteen
Lovkomiteen - kun talerett
Seriekomiteen - kun talerett
Døveutvalget - kun talerett
Forbundskontoret - kun talerett
Forbundskontoret
Forbundskontoret
Dirigent
Gjest, Idrettsstyret - kun talerett

Bjørn Størksen
Ragnhild Frøshaug
Sigurd Erland
Jan Edvardsen
Vidar Rise
Per Kåre Halvorsen
Kjell Ivar Mesics
Per Iversen
Erik Garder
Ulf Hämnäs
Geir Lilletvedt
Marit Roland

63
64
65
66
67
68
69
70

Det møtte således 54 delegater med fullmakter og stemmerett, og 3 delegater med talerett. I tillegg
hadde GS og NIFs representant talerett.
VEDTAK:
Fullmaktene til de fremmøtte delegatene ble enstemmig godkjent.

SAK 3
Godkjenning av innkallingen
Innkallingen var distribuert til klubber og kretser innen den frist som er fastsatt i NBFs lov, og gjengitt
på side 5 og 6 i Tingdokumentet.
VEDTAK:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

SAK 4
Godkjenne saklisten
Den fremlagte saklisten, side 3 i Tingdokumentet, ble referert. En rettelse ble påpekt av presidenten,
punkt 14 skal være «Fastsette Forbundsstyrets godtgjørelse». Punktene 14 – 18 i sakslisten ble følgelig
endret til 15 – 19. Presidenten fremmet forslag om å behandle punkt 6 før punkt 5 (Valg av dirigent
før godkjenning av forretningsorden.) Saklisten ble etter disse endringer tatt opp til votering.
VEDTAK:
Saklisten ble enstemmig godkjent.
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SAK 6
Valg av dirigent (er)
FS fremmet forslag på dirigent: Geir Lilletvedt
VEDTAK:
Forslaget til dirigent ble enstemmig vedtatt.
Presidenten overlot møteledelsen til den valgte dirigent. Den valgte dirigenten presenterte seg og sine
kjøreregler for en smidig og profesjonell gjennomføring av tingforhandlingene.

SAK 5
Godkjenne forretningsorden
Forretningsorden, slik den står gjengitt på side 7 i Tingdokumentet, ble tatt opp til votering.
VEDTAK:
Forretningsorden ble enstemmig godkjent.

SAK 7
Valg av referent (er)
Det ble fremmet følgende forslag på referent:
Generalsekretær Per Iversen.
VEDTAK:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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SAK 8
Valg av tellekorps
Det ble fremmet følgende forslag på tellekorps:
10 Marianne Schanche, Sofiemyr BK
34 Grethe Fosseide, Trondheim BK
44 Henning Rugsveen, Gokstad BK
VEDTAK:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK 9
Valg av protokollunderskrivere
Det ble fremmet følgende forslag på protokollunderskrivere:
17 Heidi Thorstensen, Frogner BK
21 Sigbjørn Eide, Solli BK

VEDTAK:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK 10
Årsberetninger og rapporter
Årsberetninger for Norges Bowlingforbund 2017 – 2018
1 Ludvigsen innledet på generell basis.
Forbundsstyrets to delrapporter til Handlingsplan, ble referert av dirigenten.
Deretter ble Styrets beretning tatt opp punkt for punkt, inkludert rapporter fra tingvalgte komiteer og
utvalg.
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33 Espen påpekte at Jan Refsnes hadde bortfalt som Norgesmester Lag 2017, for Trondheim BK.
57 Bøe ønsket å vite hvorfor det ikke ble oppgitt flere divisjonsvinnere, (side 27 i Tingdokumentet).
1 Ludvigsen redegjorde for årsaken.
Forbundstinget gav sin tilslutning til at de øvrige divisjonsvinnere for fremtiden også skal oppgis.
57 Bøe redegjorde for utdelingen av Årets Bowler 2018
1 Ludvigsen tok redegjørelsen til etterretning på vegne av Forbundsstyret, og meddelte dessuten at
Sverre Lund skal fjernes i oversikten for Sølvmerker, som følge av at merket ble utdelt i forrige
Tingperiode, 2015
46 Nilsen påpekte unøyaktigheter vedrørende opplysninger rundt de hørselshemmedes sin aktivitet
1 Ludvigsen, i samarbeid med Forbundskontorets Erik Garder, redegjorde for bakgrunnen for
unøyaktighetene, som vil rettes opp. (Trener Sverre Lund fratrådte i 2018, og det er avholdt samlinger
for de hørselshemmede.)
Rapport fra sanksjonsutvalget:
Dirigenten opplyste at utvalget har hatt ytterligere 4 saker til behandling etter 11.02.19.
Rapport fra Ungdomsutvalget:
Følgende hadde ordet:
57 Bøe
4 Jakobsen
1 Ludvigsen
62 Johansen
6 Iversen
1 Ludvigsen
Forbundsstyret tar selvkritikk rundt oppfølging av Ungdomsutvalget i Tingperioden, og ønsker et
bedre fremtidig samarbeid med utvalget.
VEDTAK:
Beretninger og rapporter med rettelser ble enstemmig godkjent.
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SAK 11
Behandle revidert regnskap,
kontrollkomiteens beretning og revisors
beretning for 2017 og 2018
1 Ludvigsen redegjorde for regnskapene på generell basis i forkant av behandlingen av hvert regnskap.
Gjennomgangen ble gjort separat for hvert regnskapsår.
Regnskap for 2017 med noter, revisors beretning og kontrollkomiteens rapport ble deretter tatt opp til
behandling.

VEDTAK:
Regnskap for 2017 med revisors beretning og kontrollkomiteens rapport ble enstemmig godkjent.

Regnskap for 2018 med noter, revisors beretning og kontrollkomiteens rapport ble deretter tatt opp til
behandling.
Følgende hadde ordet:
57 Bøe
1 Ludvigsen
6 Iversen
57 Bøe
44 Rugsveen
62 Johansen
70 Iversen
I etterkant av behandlingen ble det til referenten påpekt fra 64 Frøshaug at Fullstendighetserklæringen
i Tingdokumentet var den samme for begge regnskapsår, nærmere bestemt 2017-versjonen. Dette
skyldes en redaksjonell inkurie; det eksisterer selvsagt en Fullstendighetserklæring også for 2018.
VEDTAK:
Regnskap for 2018 med revisors beretning og kontrollkomiteens rapport ble enstemmig godkjent.
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SAK 12
Engasjere statsautorisert revisor
og fastsette honorar
Forbundsstyrets innstilling:
Revisjonsfirmaet Flattum & Co DA engasjeres som revisor for Norges Bowlingforbund for
Tingperioden 2017/19.
Forslaget om tilsetting av revisor ble tatt opp til avstemming.
VEDTAK:
Forbundsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

SAK 13
Behandle innkomne forslag
Forslag som ikke er knyttet til loven.
1 – Erstatte kretsseminar med kretsledermøter
Forslag fra Buskerud Bowlingkrets
BuBK ønsker at kretsforumet som arrangeres hvert annen år blir lagt ned og erstattet med
kretsledermøte 2 ganger årlig.
Begrunnelse
Ett år etter fjorårets kretsforum er vi helt sikre på at kretsforumet er en dårlig løsning for kretsene(dessverre)
Skal det være mulig å få kretsen nogenlunde opp å fungere sammen tror vi ikke ett kretsforum hvert 2 år er
veien å gå. De kostnadene som brukes der ønsker vi heller at blir dirigert inn i ett system som om befatter 2
årlige kretsleder møter. Disse ønsker vi primært under lag NM og Singel NM. Inviter 1-2 ledere fra hver krets til
eget møte og samtidig har møter med FS for årlig/halvårlig oppdatering.
Uttalelse fra FS
Dette er ikke et lovforslag, men er knyttet mot handlingsplan og budsjett.
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FS mener det er opp til kretsene om de ønsker å arrangere og i evt. hvilket format. FS deltar gjerne dersom det
ønskes av kretsene. FS har ut fra signalene som ble gitt på kretsseminaret i 2018 ikke budsjettert med
kretsseminar i 2020 i budsjettforslaget til Tinget.
FS har ingen innstilling.
Følgende hadde ordet:
62 Johansen (innledning)
6 Iversen
66 Edvardsen
42 Birkeland
62 Johansen
1 Ludvigsen
57 Bøe
62 Johansen
49 Anderssen
Saken ble utsatt til etter at kretsene hadde hatt et møte.
62 Johansen
Forslaget ble trukket.

2 – Norgescup for klubblag
Forslag fra Gokstad BK
Innføre en landsdekkende klubbturnering – norgescup for klubblag.

Begrunnelse
En ny turnering for klubblag, som en slags Norgescup. Det kan gjennomføres med regionale
kvalifiseringer/kamper, og et nasjonalt sluttspill med et visst antall lag. Kamper kan gjennomføres slik at de skal
spilles innen gitte datoer bestemt på forhånd, enten med én kamp, eller hjemme borte hvis det er mulig.
Det er mulig å ha regionale mellomrunder der flere lag møtes og spilles mot hverandre, der gruppevinnerne
avanserer videre.
Norgescupen kan gjennomføres med rene lag for menn og kvinner, da fortrinnsvis med firemannslag, slik at
flest mulig kan delta, og hallkapasiteten ikke diskvalifiserer noen lag.
Det kan imidlertid også spilles én turnering med både kvinner og menn på laget, for eksempel med fire herrer og
to kvinner, der det er obligatorisk å stille med minst to kvinner. Kvinnene kan få handicap etter et gitt system,
åtte eller mer, og lag med flere enn to kvinner, vil få handicap på alle kvinnene.
Forklaring for lag med seks spillere:
Det spilles tre serier fordelt på seks baner, amerikansk stil.
Første serie: Seks singlekamper som gir ett poeng, pluss ett poeng for totalen, til sammen 7 poeng.
Andre serie: Tre doublekamper som gir to poeng hver for seier pluss ett poeng for totalen – til sammen 7 poeng.
Tredje serie: Seks singlekamper som gir ett poeng for hver seier – pluss ett poeng på totalen – til sammen 7
poeng.
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Totalt er det 21 poeng å spille om, og mindre sjanse for uavgjort.
Forklaring for lag med fire spillere:
Det spilles tre serier fordelt på fire baner, amerikansk stil.
Første serie: Fire singlekamper som gir ett poeng, pluss ett poeng for totalen, til sammen 5 poeng.
Andre serie: To doublekamper som gir to poeng hver for seier pluss ett poeng for totalen – til sammen 5 poeng.
Tredje serie: Fire singlekamper som gir ett poeng for hver seier – pluss ett poeng på totalen – til sammen 5
poeng.
Totalt er det 15 poeng å spille om, og mindre sjanse for uavgjort.
Slik avgjøres rangeringen av spillere:
Hvert lag nominerer spillerne etter gitte kriterier, for eksempel rangering.
HA1, HA2, HB1, HB2 og eventuelt HC1 og HC2.
I første serie møtes hjemmelagets HA1 og bortelagets BA2, og hjemmelagets HA2 og bortelagets BA1 osv.
I double spiller A mot A, B mot B og C mot C.
I siste singlekamp møtes A1 og A1, og A2 og A2, osv.
Dermed blir det sportslig rettferdig ved at målet hele tiden er at de beste skal møte hverandre.
Målet må være å starte opp i sesongen 2020/2021, og at det for eksempel arrangeres en eller flere
prøveturneringer i kommende sesong, der man tester ut hvilke muligheter som finnes.

Uttalelse fra FS
Det er i dag ingen hindringer for at en klubb kan arrangere en turnering med format som foreslått.
I forslag til handlingsplan står det at FS skal evaluere muligheten for en alternativ klubbkonkurranse som er
foreslått av sportslig for å få et sportslig fokus som er høyere enn det er i dagens Eliteserie.
FS støtter ikke forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer. LK vil allikevel anbefale at dersom det er interesse for dette, så
bør det prøves ut før det tas inn i det formelle regelverket. Dersom det skal tas inn, kan det gjøres ved FS-vedtak
i tingperioden
Følgende hadde ordet:
44 Rugsveen (innledning)
1 Ludvigsen

Forslaget ble trukket.
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Endringer i kapittel 1 krever vedtak med
2/3 flertall og må godkjennes av Norges
Idrettsforbund.
3 - § 1. - ny – Bruk av NBF-logo
Forslag til nytt punkt fra FS
NBFs logo kan ikke benyttes uten skriftlig tillatelse fra FS. Forbudet gjelder også logoer som er
forvekselbar i henhold til definisjonen som benyttes av Patentstyret.

Begrunnelse
Alternativ til å registrere NBFs logo som varemerke.

Uttalelse fra FS
FS fremmer forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.
Følgende hadde ordet:
1 Ludvigsen (innledning)
66 Edvardsen

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.

4 - § 1.15.4 – Representasjonsrett
Forslag til ny ordlyd fra FS
Bowlingklubber/-grupper har representasjonsrett etter det antall med gyldig lisens som er registrert på
bowling.no 1.januar samme år som Forbundstinget avholdes.

Dagens ordlyd
Bowlingklubber/-grupper har representasjonsrett etter det antall medlemmer som er innrapportert på
idrettsregistreringen samme år som Forbundstinget avholdes.

Begrunnelse
Idrettsregistreringen er ikke ferdig før ved utgangen av april, så vi trenger et alternativ som gir mer oppdaterte
tall enn bruk av forrige idrettsregistrering.

Uttalelse fra FS
FS fremmer forslaget.
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Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.

5 - § 1.18.1 e – Plassering av lovkomiteen
Forslag fra FS
Lovkomitéen flyttes fra rekken av komitéer/utvalg i § 1.18.2, der Forbundstinget kun trenger å velge leder, og at
Forbundsstyret oppnevner resten av komitéen.

Dagens plassering
1.18.2 a

Lovkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Forslag til ny plassering (videre nummerering forskyves)
1.18.1 e

Lovkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Begrunnelse
Lovkomitéen er etter vår egen erfaring og oppfatning en såpass viktig og «tung» komité, at hele komitéens
sammensetning bør vedtas på Forbundstinget. Dette både for å få forutsigbarhet og bred støtte for
sammensetningen.

Uttalelse fra FS
FS fremmer forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.

6 - § 1.18.2 – Valg til komiteer
Forslag fra FS
Endring av tekst for å klargjøre Forbundstingets og Forbundsstyrets forpliktelser og muligheter i valg av
medlemmer til komitéer og utvalg.

Dagens ordlyd
1.18.2 Forbundstinget skal foreta valg til følgende komiteer, men etter forslag til Forbundstinget kan det
foretas valg kun av ledere. Hvis dette alternativet velges, skal alle de andre representanter oppnevnes
av Forbundsstyret.

Forslag til ny ordlyd
1.18.2 Forbundstinget skal foreta valg til følgende komiteer og utvalg. Om Forbundstinget ikke ønsker eller
ikke har kandidater nok, trenger de ikke velge hele komiteen/utvalget, men må minimum velge leder.
Dersom dette alternativet velges, skal Forbundsstyret oppnevne resterende medlemmer, slik at
komitéene/utvalgene til enhver tid er fylt opp
Tingprotokoll 2019 – Norges Bowlingforbund

Side 13

Begrunnelse
Seriekomitéen ble sist valgt av Forbundstinget 2017 med leder og to faste medlemmer, men valg av vara ble
utelatt/glemt. Siden det ene faste medlemmet trakk seg i tingperioden og ingen vara var blitt valgt, har
Seriekomitéen i store deler av perioden kun bestått av to medlemmer. Med de foreslåtte endringene får
Forbundsstyret, dersom Tinget ikke velger alle, mandat til å sørge for at komitéene/utvalgene til enhver tid er
fylt opp.

Uttalelse fra FS
FS fremmer forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.
Følgende hadde ordet:
1 Ludvigsen
VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.

Endringer i kapittel 4-12 og 14 krever
simpelt flertall.
7 - § 4.6.5 – Fritak for karantene ved nedleggelse av klubb
Forslag til nytt punkt fra FS
4.6.5 j) Spillere i en klubb som meldes lagt ned, er fritatt for karantene etter pkt. d og f.

Begrunnelse
Karantene-bestemmelsene er primært innført for å beskytte klubbene. I de tilfeller hvor klubber nedlegges er det
spillerne som blir skadelidende. FS anser det følgelig som naturlig å ha fritak fra karantenetid-bestemmelsene i
slike tilfeller.
Formaliserer FS vedtak 43/18 h)

Uttalelse fra FS
FS fremmer forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.
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8 - § 4.6.5 – Fritak for karantene ved trekking av ligalag
Forslag til nytt punkt fra FS
4.6.5 k) Spillere i en klubb som trekker alle ligalag som spilleren kunne deltatt på, er fritatt for karantene etter
pkt. d og f. Fritaket gjøres kun gjeldende inntil en-1-mnd etter at trekking er registrert hos NBF. Én måned etter
trekkingen, fra dato til dato, vil karantenetid-bestemmelser igjen tre i kraft.

Begrunnelse
Karantene-bestemmelsene er primært innført for å beskytte klubbene. I de tilfeller hvor klubber trekker alle lag
fra ligaspillet, er det spillerne som blir skadelidende. FS anser det følgelig som naturlig å ha fritak fra
karantenetid-bestemmelsene i slike tilfeller.
Dersom en klubb velger å trekke lag, men fremdeles har lag i ligasystemet som spillerne har adgang til å delta
på, bør det ikke gis fritak for karantenetid for spillere som allikevel velger å skifte klubb. Det må kunne
forventes at spillere selv tar ansvar for sine valgmuligheter i forhold til hvilke planer klubben har og
prioriteringer de gjør.
Formaliserer FS vedtak 43/18 h)

Uttalelse fra FS
FS fremmer forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.

9 - § 4.8.1 – Aldersbestemte klasser – endring av juniorgrense
Forslag til ny ordlyd fra FS
4.8.1

Spillere tilhørende NBF gjennom en av NBFs tilsluttede klubber eller lag, og som søker
konkurranselisens i NBF, inndeles i forhold til den fortløpende aldersstigen i følgende aldersbestemte
klasser:
a) Barn U-11
spillere fra det året de fyller 6 år, til og med det året de fyller 10 år jf. § 4.12.
b) Barn U-13
spillere fra det året de fyller 11 år, til og med det året de fyller 12 år jf. § 4.13.
c) Junior
spillere fra det året de fyller 13 år, til og med den sesongen som starter det året
de fyller 19 år.
d) Senior
øvrige spillere over 18 år.

Dagens ordlyd
4.8.1

Spillere tilhørende NBF gjennom en av NBFs tilsluttede klubber eller lag, og som søker
konkurranselisens i NBF, inndeles i forhold til den fortløpende aldersstigen i følgende aldersbestemte
klasser for den aktuelle sesongen:
a) Barn U-11
spillere fra det året de fyller 6 år, til og med det året de fyller 10 år jf. § 4.12.
b) Barn U-13
spillere fra det året de fyller 11 år, til og med det året de fyller 12 år jf. § 4.13.
c) Junior
spillere fra det året de fyller 13 år, og som ikke har fylt/fyller 18 år før 1.
september, jf. § Feil! Fant ikke referansekilden..
d) Senior
spillere som er fylt 18 år 1. september i sesongen, og under 67 år ved sesongstart 1.
juni.
e) Pensjonist spillere som er over 67 år ved sesongstart 1. juni
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Begrunnelse
U11 og U13 er aldersklasser som følger av NIF sine bestemmelser. De følger året, og ikke sesongen, slik at man
vil bytte klasse 1.januar. Dette gjelder også overgangen fra U13 til junior.
For overgangen til senior har det vært benyttet 1.september som dato. Forslaget innebærer at dette flyttes til
31.12, slik at alle som er født samme året vil være junior like lenge. Forslaget innebærer også at hvis man starter
sesongen som junior, så vil man være junior hele sesongen, i motsetning til i U11 og U13 klassene.
Pensjonist fjernes fra listen, da det ikke er noen paragrafer som spesifikt gir endrede spillerettigheter for denne
aldersgruppen.

Uttalelse fra FS
FS fremmer forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget medfører oppdateringer av andre paragrafer. Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.
Følgende hadde ordet:
1 Ludvigsen (innledning)
16 Olsen
Garder
1 Ludvigsen
6 Iversen
21 Eide
57 Bøe
67 Rise
VEDTAK:
Forslaget falt; 29 stemmer mot - 19 stemmer for.
Redigeringssak for Lovkomiteen vedrørende «pensjonist». Dette vil gjøres uavhengig av det faktum at forslaget
falt.

10 – § 4.9 m.fl. – Erstatte ranking med snitt
Forslag fra Drammen Tigers BK
Fjerning av rankingsystemet paragraf 4.9 og videre.

Begrunnelse
Vi mener dagens ranking har så store vurderingsfeil i systemet og ikke er bra nok tilpasset bowling. I altfor
mange år er det blitt gjentatt uten at det tydeligvis er mulig å rette på.
Rundt i Norge er også praten, interessen og respekten for systemet fraværende. Vi skulle ønske at tingenes
tilstand hadde vært mulig å rette på, men vi tror ikke det og ønsker derfor ett snittbasert system igjen.

Uttalelse fra FS
Forslaget er ikke tydelig på hvilket snittbaser system som ønskes, og hvordan klasseinndeling/seeding skal
gjennomføres. Ranking kan ikke fjernes uten erstatning av dette.
FS mener ranking gir en bedre klasseinndeling enn snitt.
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FS støtter ikke forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper lovtekniske utfordringer siden det vil kreve omfattende revidering av både direkte og indirekte
følger/konsekvenser.
Følgende hadde ordet:
62 Johansen (innledning)
1 Ludvigsen
24 Kulseng
33 Espen
65 Erland
6 Iversen
38 Berge
17 Thorstensen
62 Johansen
44 Rugsveen

VEDTAK:
Forslaget falt, fikk 4 stemmer.

11 - § 4.17.4 – Godkjenning av klubbdrakt
Forslag til tillegg fra FS
Godkjenning skjer av NBF. For å kunne godkjennes må en klubbdrakt ikke være forvekselbar med en
landslagsdrakt og oppfylle øvrige krav til f.eks. klubbnavn og størrelse på reklame.

Begrunnelse
Prosedyre for godkjenning er per i dag uklar.

Uttalelse fra FS
FS fremmer forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.
Følgende hadde ordet:
66 Edvardsen
1 Ludvigsen
VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.
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12 - § 4.32 – Gjenstart
Forslag fra Solør BK og FS
Fjerne krav til finalespill ved gjenstart.

Dagens ordlyd
4.32.1 Gjenstart (restart/reentry) er tillatt i turneringer med finalespill. I turneringer med gjenstart må dette
komme fram av innbydelsen jf. § 4.23.2.

Forslag fra Solør BK
Det bør åpnes for turneringer uten finalespill, men med 1 re-entry.

Forslag til ny ordlyd fra FS
4.32.1 I turneringer med gjenstart må dette komme fram av innbydelsen jf. § 4.23.2.

Begrunnelse fra Solør
Det bør åpnes for turneringer uten finalespill, men med 1 re-entry.
Begrunnelse fra FS
Når det en gang ble foreslått gjenstart i Norge var det ganske stor skepsis, men det gikk igjennom på tinget, bl.a
siden man la inn begrensningen om at det kun gjaldt de store turneringene, mao de med finalespill. Dermed
koblet man gjenstart og finalespill.
I dag har nesten alle turneringer finalespill, for å kunne ha gjenstart, som igjen er for at arrangøren skal tjene
mer penger OG for at klubbens spillere skal få muligheten til nok approbert spill uten å reise så mye.. Noen
arrangører ønsker finalespill, andre ikke, men «ønskede begrensningen» av gjenstart fungerer ikke og gir
uønskede konsekvenser.
Mange turneringer spilles samme uker, med kort reisevei og med samme finalehelg. Som spiller mister man i
stor grad muligheten til å reise rundt og delta i flere turneringer, da man potensielt kan havne i flere finaler
samme dag.
Arrangører som ønsker gjenstart, men ikke ønsker finalespill, finner i dag kreative løsninger for å omgå
regelverket. Avlysning av finale, en mann til finale, finale påvirker ikke sluttresultat osv. Det er dermed tydelig
at hverken spillere eller arrangører ønsker denne koblingen av gjenstart og finale.
Ved å fjerne koblingen vil det forhåpentligvis også gi bedre mulig til å reise og spille flere steder. For en spiller
som kan spille 2-4 starter en uke så er det i dag en klar tendens i at disse gjøres i én turnering i spillerens
hjemmehall, særlig om det er klubben som arrangerer. Vi er nok alle enige i at spill i flere haller gir bedre
kvalitet og erfaring og koblingen av finale og gjenstart er én av årsakene til denne tendensen øker.

Uttalelse fra FS
FS med eget forslag.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.
Følgende hadde ordet:
6 Iversen
De to forslagene ble satt opp hverandre. Forslaget til Solør BK fikk 5 stemmer. FS-forslag fikk flertall.
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FS-forslag ble deretter satt opp mot dagens ordlyd.

VEDTAK:
Forslag fra Forbundsstyret ble vedtatt mot 3 stemmer.

13 - § 4 - ny – Forbud mot Early Bird
Forslag fra Gokstad BK - alternativ 1
I stedet for at noen avanserer videre som EarlyBird, endres reglene til å gjelde de som er gode i sin
førstestart i hele turneringen.
Primært forslag: At det skal gjelde i alle turneringer.

Forslag fra Gokstad BK - alternativ 2
Sekundært forslag som en prøveordning: At det skal gjelde i alle store turneringer, som World Cupkvalifisering, samt være valgfritt for arrangører.

Begrunnelse
I mange turneringer er det slik at noen fra Early Bird går videre til finale, i tillegg til at de betaler mindre. Dette
er trolig et incitament til at flere starter å spille tidlig i turneringer, for få fylt opp puljene. Det er imidlertid ikke
sportslig rettferdig da det ikke bør være noen som går videre bare fordi de spiller tidlig. Ofte er det
hjemmespillere som har anledning til å spille tidlig, mens spillere som har lang reisevei, ikke har mulighet.
Noen turneringer starter også på helger med seriespill, der ikke alle har anledning til å spille tidlig.
Gjennom å innføre at det er førstestarten som teller for avansement, vil de spillerne som takler nye forhold
første gang premieres, framfor en spiller som rekker flere starter på Early Bird i løpet av de første puljene.
For alle som skal spille Early Bird bør det likevel være attraktivt å spille til en rabattert pris, og de har sjansen til
å gå videre gjennom å spille godt i førstestarten.

Uttalelse fra FS
Hvem som avanserer videre til finalespill i vanlige turneringer er per i dag ikke dekket av loven. Det er opp til
turneringsarrangørene selv å bestemme hvilke kriterier som skal legges til grunn.
FS ønsker ikke at det legges inn denne typen begrensninger i lovverket. FS ser de sportslige utfordringene Early
Bird kval kan gi, men ser likevel på ikke-sportslig kvalifisering i form av f.eks klasse-kvote, dame-kvote, juniorkvote, veteran-kvote etc som positive for bredde og aktivitet og ser på Early Bird kvote som en del av det.
FS støtter ikke forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
NBFs regelverk setter en del grunnleggende krav til arrangører og konkurranser, men ut over det ønsker ikke
Lovkomitéen at det skal legges føringer for hvordan et arrangement skal formes og avvikles. Unntaket er at det i
§§ 4.38-41 er gitt eksempler på retningslinjer for hvordan finalespill skal avvikles dersom ikke annet er skrevet i
turneringsreglementet. Dagens bestemmelser gir en arrangør jf. § 4.23 relativt frie hender i å velge form og
innhold, forutsatt at det gjøres kjent på forhånd. Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.
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Følgende hadde ordet:
44 Rugsveen
6 Iversen
1 Ludvigsen
Først avstemming over ordlyden i alternativ 1, første setning. (Altså ikke ordlyden i «Primært forslag», dvs
setning to.)
VEDTAK:
Forslaget falt mot 3 stemmer

14 - § 5.21.2 – Antall runder
Forslag fra Molde BK og FS
Øke antall serierunder når det er få lag i en avdeling.

Dagens ordlyd
5.21.2 Det spilles minimum dobbelt serie med hjemme- og bortekamper. Seriekomitéen kan gi dispensasjon fra
dette kravet i 2. divisjon damer og 3. divisjon ut fra økonomiske, geografiske, eller andre spesielle
hensyn. Eksempel på antall serierunder:
4 lag firedobbel serierunde = 12 kamper
5 lag trippel serierunde = 12 kamper
6 lag trippel serierunde = 15 kamper
7 lag dobbel serierunde = 12 kamper
8 lag eller mer dobbel serierunde ≥ 14 kamper

Forslag til endring Molde
Liga med 5 eller 6 lag i de øverste divisjonene ved dame (Macron og 1.div) og herre (Macron, 1,div og
2.div) spiller firdobbel serierunde.

Forslag til endring fra FS
Liga med 4, 5 eller 6 lag spiller firdobbel serierunde.

Begrunnelse fra Molde
Forslaget fremmes på bakgrunn av at det ikke finnes større hjemmebanefordel enn i bowling, og da kan lag som
kjemper om opprykk/nedrykk ha enten en stor fordel eller ulempe i fordelingen om hvem som har de doble
hjemmekampene mot lagene de kjemper om plassene med.
Begrunnelse fra FS
Dagens lovtekst setter bare et krav til minimum dobbel serierunde, som av Seriekomiteen kan dispenseres ned
til enkel dersom det er veldig mange lag i laveste divisjon. FS sitt forslag medfører at det også skal spilles
firdobbelt i de laveste divisjonene dersom det er få lag.

Uttalelse fra FS
FS fremmer eget forslag.
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Uttalelse fra Lovkomiteen
Ved firedobbel serie, bør det settes som forutsetning at Seriekomiteen ut fra geografiske og økonomiske hensyn
kan fastsette at begge bortekamper spilles i samme serierunde. Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.
Følgende hadde ordet:
1 Ludvigsen (innledning)
65 Erland
Først ble Molde sitt forslag satt opp mot FS-forslaget. FS-forslaget enstemmig vedtatt. Deretter ble FS-forslaget
satt opp mot dagens ordlyd.

VEDTAK:
Forslag fra Forbundsstyret vedtatt mot 4 stemmer.

15 - § 5.4.3 – Opprykksberettigelse
Dagens ordlyd
5.4.3

Hvis et opprykksberettiget lag trekker seg, beholder beste nedrykkslag plassen. Basert på
poengkoeffisient dersom det er flere avdelinger.

Forslag til ny tekst fra Sandnes BK
5.4.3

Hvis et opprykksberettiget lag trekker seg, vil lag nr. 2 i puljen få tilbud om å rykke opp. Hvis også lag
nr. 2 trekker seg, beholder beste nedrykkslag plassen, basert på poengkoeffisient dersom det er flere
avdelinger.

Forslag til ny tekst fra FS
5.4.3

Hvis et opprykksberettiget lag trekker seg, går plassen videre til neste lag i avdelingen, osv. Dersom
ingen lag i avdelingen ønsker opprykk, beholder beste nedrykkslag plassen, basert på

poengkoeffisient dersom det er flere avdelinger.
Begrunnelse fra Sandnes
Dette for å hindre at et lag fra en dominerende klubb kan vinne sin pulje år etter år, men nekte å rykke opp, og
dermed effektivt blokkere opprykksmulighetene for andre lag i puljen. Det er mulig at teksten rent
juridisk/formalteknisk må justeres lite grann av paragrafspesialistene i lovkomiteen for å passe inn i lovverket,
men meningen burde være klar.

Begrunnelse fra FS
Hvis man går bort fra prinsippet om at nedrykkslaget antas å være bedre enn opprykkslaget, bør man forespørre
videre nedover i avdelingen.

Uttalelse fra FS
FS fremmer eget forslag.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.
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Følgende hadde ordet:
65 Erland
6 Iversen
9 Dybesland
Først ble Sandnes sitt forslag satt opp mot FS-forslaget. FS-forslaget vedtatt mot 9 stemmer. Deretter ble FSforslaget satt opp mot dagens ordlyd.
VEDTAK:
Forslag fra Forbundsstyret vedtatt mot 5 stemmer.

16 – §§ 5.13 + 19 – Tillate boosterlag i ligaspill
Forslag fra Vågan BK
Det åpnes for utlån av spillere til andre klubber for spill i landsliga og NM for lag samtidig som de
representerer sin moderklubb i mesterskap og turneringer.
Eksempelvis klubber som ikke har serielag kan låne ut spillere til andre klubber som deltar i seriespillet
for en sesong av gangen.

Begrunnelse
Intensjon med forslaget er å beholde/øke aktiviteten i klubber generelt. Muligheten for flere damelag kan også
være tilstede ved et slikt forslag uten å ha mix-lag som ikke har mulighet for opprykk.

Uttalelse fra FS
Forslaget tilsvarer å stryke § 5.13.2, dvs. tillate at samarbeidslag kan rykke oppover i systemet. Man kan da
tenke seg at spillerne i bruttotroppene går sammen og danner et lag på tvers av klubbene for å vinne Eliteserien
og NM for klubblag.
Hvis man er på utlån til en annen klubb, så bør man representere denne klubben i alt spill – dvs. at man like
gjerne kan bytte klubb.
FS støtter ikke forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.
Følgende hadde ordet:
4 Jakobsen
39 Berge
4 Jakobsen
6 Iversen
39 Berge
15 Osborg
67 Rise
9 Dybesland

VEDTAK:
Forslaget falt.
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17 - § 5.14.1 – Fjerne reisefordeling i 1.div.
Forslag fra Drammen Tigers BK
Reisefordelingen fjernes i 1.divisjon

Begrunnelse
Kostnadsnivået på ligaspillet i 1 og 2 divisjon er nå så høyt at vi ønsker ikke å være med å subsidiere andre
klubber/landsdeler i seriespillet. Da dette ble vedtatt var økonomien og aktiviteten i bowlingspill generelt på ett
høyere nivå. Visse landsdeler tjener stort på dette mens andre stort sett aldri får tilbake 1 krone.
Dette kan kanskje virke som dårlig distriktspolitikk, men vi ønsker nå at hver og enkelt klubb får bestemme
hvilke kostnader de vil bruke på ligaspill.

Uttalelse fra FS
FS har valgt å splitte det innkomne forslaget i 3 forslag, slik at hver divisjon kan behandles for seg.
FS ingen innstilling.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.
Følgende hadde ordet: (Felles diskusjon for forslagene 17 – 19)
62 Johansen
4 Jakobsen
1 Ludvigsen
6 Iversen
9 Dybesland
62 Johansen
30 Hansen
57 Bøe
62 Johansen
1 Ludvigsen

VEDTAK:
Forslaget falt. 29 stemmer mot - 22 stemmer for

18 - § 5.14.1 – Fjerne reisefordeling i 1.div. damer
Forslag fra Drammen Tigers BK
Reisefordelingen fjernes i 1.divisjon damer

Begrunnelse
Se forrige forslag

Uttalelse fra FS
FS ingen innstilling.
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Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.

VEDTAK:
Forslaget falt. 35 stemmer mot - 12 stemmer for

19 - § 5.14.1 – Fjerne reisefordeling i 2.div.
Forslag fra Drammen Tigers BK
Reisefordelingen fjernes i 2.divisjon

Begrunnelse
Se forslag 17.

Uttalelse fra FS
FS ingen innstilling.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.

VEDTAK:
Forslaget falt. 2 stemmer for.

20 - § 5.17.2 og 3 – Terminfesting - Endring av kamptidspunkt
Forslag fra FS
I øvrige divisjoner kan terminfestede kamper flyttes uten søknad dersom følgende kriterier er oppfylt:
1. Begge lag er enige om nytt kamptidspunkt.
2. Kampen ikke flyttes mer enn 1 mnd. før/etter serierunden den er oppsatt i.
3. Kampen ikke flyttes forbi noen av de 2 siste serierundene, jf. § 5.20.6.
4. Seriekomiteen varsles uten opphold, med bekreftelse fra begge lag.
Flyttet kamp hefter for den serierunde den opprinnelig var oppsatt i.
Flytting av kamper ut over dette må søkes skriftlig til Seriekomiteen. Søknaden skal inneholde
begrunnelse, ny kampdato og motstanders bekreftelse. Seriekomitéen må sende et begrunnet vedtak til
begge parter.

Dagens ordlyd
5.17.2 For å få utsatt (til etter serierundens slutt) terminfestede kamper, må skriftlig søknad være
Seriekomitéen i hende minst 1 -én- uke før kampen skulle vært spilt. Søknaden skal inneholde
begrunnelse, ny kampdato og motstanders bekreftelse. Seriekomitéen må sende et begrunnet vedtak til
begge parter. Kampen skal spilles så snart det er praktisk mulig. Utsatt kamp hefter for den serierunden
den hører til.
5.17.3 For å få fremskyndet (til før serierunden starter) terminfestede kamper, må begge lagene først bli enige
om ny kampdato. Deretter må endringen varsles Seriekomitéen minst én uke før kampen skal spilles.
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Begrunnelse
I Eliteseriene skal det alltid søkes, men i øvrige divisjoner har det vært en forskjellsbehandling av utsettelse og
fremskynding av kamper. Forslag gjør at utsettelse av kamper behandles tilsvarende fremskynding, men det
innføres en øvre grense for hvor langt kampene kan flyttes på forenklet vis. For å unngå problemstillinger
knyttet til spilleberettigelse kan ikke kamper utsettes forbi de 2 siste serierundene.

Uttalelse fra FS
FS fremmer forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.
Følgende hadde ordet:
1 Ludvigsen (innledning)
68 Halvorsen
21 Eide
1 Ludvigsen
5 Andresen
44 Rugsveen
15 Osborg

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.

21 - § 5.17 – Terminfesting
Forslag fra Solør BK
Hvis et lag har Team-spillere som er tatt ut til å representere Norge enten det er Pre-camp eller
mesterskap skal seriekomiteen finne et annet tidspunkt for å avvikle kampen.

Forslag fra FS
Representasjon gir ikke krav på endring av kamptidspunkt.

Begrunnelse fra Solør
Nytt punkt vedr. kamper som kolliderer med representasjon for Team-spillere.

Uttalelse fra FS
Forslaget fra Solør inneholder 2 elementer:
• Representasjon gir klubben krav på flytting av kamp.
Dette blir i dag vurdert av Seriekomiteen i hvert enkelt tilfelle, slik at en klubb med mange spillere ikke
nødvendigvis får utsatt en kamp.
• Seriekomiteen pålegges å finne det nye tidspunktet.
I dag må de involverte klubbene bli enige om det nye tidspunktet, og Seriekomiteen skal om nødvendig
bistå. Det vil ikke bli riktigere å tvangsflytte en kamp til et tidspunkt der det passer dårligere for
motstanderlaget.
FS sitt forslag innebærer en bekreftelse av det som allerede praktiseres. Lagene har ikke krav på å få flyttet
kampen, men Seriekomiteen vil så langt det lar seg gjøre forsøke å unngå å legge kamper til helger der de vet at
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det er mesterskap. Generelt bør alle studere kampoppsettet så snart det foreligger på høsten, og snarest gjøre
Seriekomiteen oppmerksom dersom det oppdages kollisjoner.
FS fremmer eget forslag.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.
Følgende hadde ordet:
37 Frysjøenden (innledning)
5 Andresen (innledning)
17 Thorstensen
1 Ludvigsen
57 Bøe
Det ble fremmet endringsforslag fra 17 Thorstensen: «I de tilfeller der en spiller er tatt ut til representasjon, har
klubben rett til å få flyttet kampen om ønskelig.»
Endringsforslag først satt opp mot forslag fra Solør BK. Flertall for endringsforslag fra Thorstensen. 3 stemmer
for Solør BK.
Endringsforslag satt opp mot FS-forslag: 24 stemmer for endringsforslag, 28 stemmer for FS-forslag.
FS-forslag satt opp mot dagens ordlyd (i instruks for Seriekomiteen).

VEDTAK:
Forslag fra Forbundsstyret vedtatt mot 5 stemmer

22 - § 5.18.6 – Manglende oppmøte til kamp
Forslag til tillegg fra Molde BK
Lag kan ikke strykes fra serien med mindre en 3 serierunder igjen.

Dagens ordlyd
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. § 5.18.5, strykes laget og ilegges gebyr i henhold til § 5.12.9.
Alle lagets spilte kamper settes til 0 – 0. Denne og lagets resterende kamper spilles ikke.

Begrunnelse
Forslaget kommer på bakgrunn av at situasjonen kan ende i at det blir store endringer i tabellsituasjonen før siste
runde som igjen vil være med å påvirke utfallet denne sesongen. Hvis lag blir strøket med mer en 3 kamper
igjen, vil det enda være mulig for lag som mister poeng å kjempe seg tilbake igjen. Mens med en til to kamper
igjen, vil sannsynligheten for å kjempe seg tilbake være sterkt redusert.

Uttalelse fra FS
FS vurderer det som sportslig korrekt at når et lag trekkes, så må alle lagets kamper strykes, slik at ingen lag får
kamppoeng mot dette laget.
FS støtter ikke forslaget.
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Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.

VEDTAK:
Forslaget falt

23 - § 5.20.5 – Nominering av lag
Forslag fra FS
Stryk siste setning i § 5.20.5.

Dagens ordlyd
5.20.5 I sesongens to siste serierunder kan man ikke benytte en spiller som: a) har deltatt på ett av klubbens
lag i høyere divisjon, dersom spilleren ikke tidligere i sesongen har deltatt på det aktuelle laget. b) har
deltatt på ett av klubbens lag i samme divisjon, dersom spilleren ikke tidligere i sesongen har deltatt på
det aktuelle laget. Denne bestemmelsen gjelder ikke 3. divisjon og 2. divisjon damer.

Begrunnelse
Hindrer spekulasjoner på slutten av serien, også i de laveste divisjonene.

Uttalelse fra FS
FS fremmer forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.
Følgende hadde ordet:
9 Dybesland
5 Andresen
51 Larsen
1 Ludvigsen

VEDTAK:
Forslaget ble vedtatt mot 14 stemmer.

24 - § 5.21.4 – Lengde på oljeprofil i ligaspill
Forslag til ny ordlyd fra FS
5.21.4 I NBFs landsligaer kan hjemmelaget fritt velge en oljeprofil mellom 33 og 47 fot.
Dagens ordlyd
5.21.4 I NBFs landsligaer kan hjemmelaget fritt velge en oljeprofil mellom 35 og 47 fot.

Begrunnelse
Lengden på oljeprofilen i landsligaen sidestilles med lengden på tillatt oljeprofil i bowling for øvrig, som er 33
fot jf. § 3.10.2 og World Bowling § 9.10.3.
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Uttalelse fra FS
FS fremmer forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.

25 - § 5.21.13 – Antall spillere per lag
Forslag fra Nordland Bowlingkrets og Solør BK
Redusere antall spillere i 1.div.

Dagens ordlyd
5.21.13 Spilleformen i seriespillet er amerikansk spillestil;
a) For Eliteserien og 1.divisjon spilles kampen over 6 x 3 serier med 3 dobbeltpar
b) For øvrige divisjoner spilles kampen over 4 x 4 serier med 2 dobbeltpar

Forslag
5.21.13 Spilleformen i seriespillet er amerikansk spillestil;
a) For Eliteserien spilles kampen over 6 x 3 serier med 3 dobbeltpar
b) For øvrige divisjoner spilles kampen over 4 x 4 serier med 2 dobbeltpar.

Begrunnelse fra Nordland Bowlingkrets
Ingen

Begrunnelse fra Solør BK
Ingen

Uttalelse fra FS
FS støtter forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.
Følgende hadde ordet:
9 Dybesland
57 Bøe
6 Iversen
44 Rugsveen
16 Olsen
17 Thorstensen
28 Bang
33 Espen
62 Johansen
57 Bøe
6 Iversen
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VEDTAK:
Forslaget ble vedtatt. 25 stemmer for, 24 stemmer mot.

26 - § 5.21 – ny - Krav til oljeprofil i Macron og Macron damer
Forslag til nytt punkt fra Trondheim BK
For Macron og Macron Damer innføres en begrensing på hvor høy ratio oljeprofilen hjemmelaget
velger kan ha. Vårt forslag er at denne grensen settes til 4:1.

Begrunnelse
For å utvikle den norske ligaen bør vi unngå at kamper på øverste nivå spilles på «enkle» oljeprofiler. Selv om
vanskelighetsgraden til oljeprofiler påvirkes av flere faktorer, er ratio en mye brukt parameter for å klassifisere
vanskelighetsgraden.
Utdrag fra Kegel.net som beskriver ratio:
“Ratios tell you the difference in the amount of oil from left to center and right to center.”
“Sport Bowling uses ratios to describe (or define) the level of difficulty of a pattern; a lower ratio is more
difficult than a higher ratio. The Sport Bowling ratio is defined as the average amount of oil (in units) between
boards Left 18 to Right 18 divided by the average amount of oil (in units) between boards R3-R7 & L3-L7,
respectively.”

Uttalelse fra FS
Dersom denne vedtas, må også definisjonen på ratio som benyttes være inkludert i lovteksten. Vil påvirke
ordlyden i § 5.21.4.
FS ingen innstilling.(FS endret sin innstilling rett i forkant selve Forbundstinget: FS støttet forslaget.)

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.
Følgende hadde ordet:
33 Espen (innledning)
16 Olsen
21 Eide
33 Espen
17 Thorstensen
39 Berge
1 Ludvigsen
33 Espen
57 Bøe
51 Larsen

VEDTAK:
Forslaget falt.

Tingprotokoll 2019 – Norges Bowlingforbund

Side 29

27 - § 6.1.1 – Norgesmesterskap - døve
Forslag fra Oslo Døves Sportsklubb
Endre navnet på Døvemesterskap i bowling til Norgesmesterskap for døve og hørselshemmede..

Begrunnelse
Det finnes Norgesmesterskap i:
Landslag
Har
Team Norge Herrer og damer
NM sgl/dbl
Team Norge U21
NM U23
Team Norge junior
NM junior
Veteran (kun VM)
NM veteran
Team Døve
Har ikke NM
Siden det finnes Team Døve, som er døvelandslag og representerer NBF utad, burde døve ha et eget
Norgesmesterskap for døve og hørselshemmede. Det hever statusen og det øker også muligheten for
rekruttering.
NBF dekker kostnadene til medaljer og pokaler til alle PP finalister. Eventuelle premier utøver dette dekkes av
arrangøren.

Forslag fra FS
Det innføres et "Norsk mesterskap for døve og hørselshemmede".
Uttalelse fra FS
Forslag identisk med forslag 38. på forrige Ting.
På forrige Ting ble det protokollert at forslag skulle oversende det nyopprettede Utvalget for døve og
hørselshemmede med følgende kommentar:
Det foreligger per i dag ikke et reglement for Døvemesterskapet. Et slikt regelverk bør utarbeides (av
Inkluderingsutvalget i samarbeid med de døve og Lovkomiteen) og framlegges for FS. De har mandat til å legge
dette til som nasjonalt mesterskap. Til neste Ting kan det da komme forslag om å oppgradere til NM status (…)
Utvalget har utarbeidet et forslag til reglement til mesterskapet, som tillegg til dette forslaget. Det er gjengitt i
sin helhet under innkomne originalforslag. Reglementet har ikke vært behandlet av Lovkomiteen eller FS.
FS mener det nå kan innføres som nasjonalt mesterskap, og at reglementet vedtas av FS etter gjennomgang av
Lovkomiteen.
FS fremmer eget forslag.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer. Hvis det blir vedtatt vil reglementet bli samkjørt med reglementet
i de øvrige mesterskapene.
Følgende hadde ordet:
7 Wroldsen (innledning)
6 Iversen (innledning)
9 Dybesland
1 Ludvigsen
69 Mesics
9 Dybesland
1 Ludvigsen
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Forslag fra Oslo Døves SK ble først satt opp mot FS-forslag. Flertall for Oslo Døve sitt forslag. Deretter
avstemming over dette forslaget.

VEDTAK:
Forslag fra Oslo Døve SK ble enstemmig vedtatt.

28 - §§ 6.11, 15, 19, 25, 29 - Finaleformat i NM
Forslag fra Trondheim BK
Endre fra PP til RR i alle NM med PP-finale.

Forslag til endring
Finaleformatet i alle NM som i dag benytter PP-finale endres til Round Robin. Det innebærer at alle de
kvalifiserte spillerne møtes en og en, over en eller flere serier. Videre gis det 30 matchpoeng for seier,
uavgjort gir 15 matchpoeng til hver av spillerne og tap gir 0 matchpoeng. Det gis imidlertid ikke bonus
for serier over 200 eller 250.

Begrunnelse
PP-finaler brukes ikke utenfor Norges grenser. Istedenfor brukes Round Robin internasjonalt (blant annet av
World Bowling).

Uttalelse fra FS
I NM for klubblag må matchpoengene skaleres med antall spillere på laget.
FS støtter forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.

29 - § 14.2.1 – Veteranliga - Aldersgrense
Forslag til ny ordlyd fra Glåmdal BK
14.2.1 Et lag kan bestå av damer og herrer. Aldersgrense for herrer 50 år eller eldre i løpet av
arrangementsåret, for damer 45 år eller eldre i løpet av arrangementsåret.

Dagens ordlyd
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.

Begrunnelse
Vi opplever at det er forskjellige regler for deltagelse i de ulike arrangement knyttet til veteraner. Vi ønsker at
dette nå blir likt. Vi opplever nå at det er spillere i veteranligaen som ikke har vært gamle nok som har spilt uten
å bli oppdaget, mens andre har blitt strøket av samme grunn. Selv om dette er riktig etter dagens regelverk blir
det enklere for alle å forholde seg til ett og samme alderskrav for herrene. At det er en lavere aldersgrense for
damer i veteranligaen får tinget evt. votere over, men vi retter ikke noe endringsforslag på dette.
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Se tekst fra Norgesmesterskap veteran lag og veteran sgl/dbl samt ETBF/ECS:
6.31.3 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.
6.24.3 Spilleren i klasse B og C må oppfylle kravet til klassens nedre aldersgrense før eller samme dag
som mesterskapet starter. er som fyller 45 år eller mer i løpet av arrangementsåret
6.2.1 Athletes must be 50 years of age or older in the year of an ECS

Uttalelse fra FS
FS støtter ikke forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.
Følgende hadde ordet:
54 Amundsen
9 Dybesland
18 Bjørtomt

VEDTAK:
Forslaget falt.

30 - § 14.1.4 – Veteranliga– antall lag per divisjon
Forslag fra FS
Endre den slik at den blir generell, og uten behov for eventuell endring fra sesong til sesong. Fremmes i samråd
med Veteranutvalget.

Dagens ordlyd
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.

Forslag til ny ordlyd
14.1.4 Veteranligaen vil bestå av én 1.divisjon, én 2.divisjon, én 3.divisjon, og én 4.divisjon. Resten av de
påmeldte lagene spiller i 5. divisjon. Fordeling av antall lag i hver av divisjonene og antall avdelinger i
5. divisjon, avhenger av antall påmeldte lag. Veteranutvalget er ansvarlig for terminoppsettet. 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.

Begrunnelse
Det er ingen tilfredsstillende situasjon at det skal være nødvendig å endre lovverket etter sesongmessige
variasjoner.

Uttalelse fra FS
FS fremmer forslaget.
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Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.

Endringer i kapittel 13 krever vedtak med
2/3 flertall.
Endringene i dette dokumentet kan jf. § 13.14.1 kun foretas på Forbundstinget, men ved vedtak av de
etterfølgende forslagene vil det bli behov for at hele kapittelet og en del av det øvrige regelverket konsekvensog kvalitetssikres, slik at ordbruken blir gjennomgående riktig. Lovkomiteen regner dette som redigeringer som
bare trenger godkjennes av FS.

31 - § 13.1.1 - Formålet
Forslag til ny ordlyd fra Lovkomiteen
NBFs protest-, sanksjons-, og straffebestemmelser er hjemlet i NIFs lov § 11-2, og skal regulere
organisasjonens håndtering av brudd på og forgåelser i forhold til NIFs og NBFs lover, bestemmelser
og reglement, samt øvrige forhold, hendelser og beslutninger fattet i NBFs organisasjon.

Dagens ordlyd
NBFs protest-, sanksjons-, og straffebestemmelser er hjemlet i NIFs lov § 11-2, og skal regulere
organisasjonens håndtering av brudd på og forgåelser i forhold til NIFs og NBFs lover, bestemmelser
og reglement.

Begrunnelse
Tillegg i teksten for å inkludere muligheten for innsigelser på administrative og organisatoriske beslutninger og
vedtak.

Uttalelse fra FS
FS støtter forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.
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32 - Ny § 13.3.1 – Klageinstans/påtalorgan
Forslag til nytt punkt fra Lovkomiteen
Klager og protester i henhold til NBFs protest-, sanksjons-, og straffebestemmelser skal generelt rettes
til Forbundskontoret som klageinstans/påtaleorgan. De vil vurdere sakene fortløpende, og videresende
de til rette instans for videre behandling. Unntatt herfra er saker som på grunn av situasjoner og
omstendigheter skal/kan behandles direkte av Seriekomitéen, turneringsleder eller oppnevnt jury jf. §
11.7.

Begrunnelse
Formålet er å ha en sentral instans å samle alle henvendelser som omhandler klager, anmeldelser og protester.
Forbundskontoret vil få definert mandat og konkrete instrukser for behandling av sakene med tanke på bekrefte
mottak, loggføring, vurdere innhold, krav til formaliteter og dokumentasjon, varsle om evt. gebyr, informere om
saksgang, oversende til rette instans for videre behandling m.m.

Uttalelse fra FS
FS støtter forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.

33 - Ny § 13.4.1 - Klagesaker
Forslag til nytt punkt fra Lovkomiteen
Med klagesaker menes:
klage eller innsigelse på hendelser, vedtak, beslutninger e.l. som anses å være i strid med NBFs verdier,
instrukser, lov og bestemmelser, men som ikke kvalifiserer til disiplinær-, sanksjons- eller
straffeforføyninger.

Begrunnelse
Formålet er å formalisere adgangen til å fremme klage på alle typer hendelser og forhold inne organisasjonen,
men som ikke nødvendigvis kvalifiserer til sanksjoner eller straff.

Uttalelse fra FS
FS støtter forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.
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34 - Ny § 13.4.x - Klage
Forslag til nytt punkt fra Lovkomiteen
Med klage menes:
den retten en part har til å påklage eller anmelde en handling, en tvist, en avgjørelse e.l. som ikke
kvalifiserer til disiplinær-, sanksjons- eller straffeforføyninger.

Begrunnelse
Formålet er å formalisere adgangen til å fremme klage på alle typer hendelser og forhold i organisasjonen, men
som er av en slik karakter at det ikke kvalifiserer til sanksjoner eller straff.

Uttalelse fra FS
FS støtter forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.

35 - § 13.4.9 - Organisasjonsledd
Forslag til ny ordlyd fra Lovkomiteen
13.4.9 Organisasjonsledd:
er en separat gruppe i en organisasjon som har sin egen funksjon, egne medlemmer og egne
bestemmelser, som f.eks. klubb, krets og forbund.

Dagens ordlyd
13.4.9 Organisasjonsledd:
er en separat gruppe i en organisasjon som har sin egen funksjon, egne medlemmer og egne
bestemmelser, som f.eks. klubb, krets, forbund, gruppe, komité, utvalg, styre.

Begrunnelse
Opprydning i og innskjerping av begrepene.

Uttalelse fra FS
FS støtter forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.
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36 - § 13.4.10 - Påtaleorgan
Forslag til ny ordlyd fra Lovkomiteen
13.4.10 Påtaleorgan:
er en instans som har ansvar for og mandat til å ta imot klage, anmeldelse, protest e.l. De kan avgjøre
om påtale skal reises og/eller om saken skal sendes videre til behandling i NBFs øvrige organer. NBFs
påtaleorgan knyttet til ulike oppgaver/saker er Forbundskontoret, Seriekomitéen jf. § 5.2.4,
turneringsleder og oppnevnt jury jf. § 11.7.

Dagens ordlyd
13.4.10 Påtaleorgan:
er et organisasjonsledd som tar imot en anmeldelse, protest e.l., og som avgjør om påtale skal reises
og/eller om saken skal sendes til behandling i NBFs dømmende organer.

Begrunnelse
På tide å få en ryddig og god oversikt over hvor henvendelsene skal sendes/rettes i tvistesaker.

Uttalelse fra FS
FS støtter forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.

37 - § 13.4.11 - Domsorgan
Forslag til ny ordlyd fra Lovkomiteen
13.4.11 Domsorgan:
er en instans som har hjemmel og myndighet til å avsi dom i en sak

Dagens ordlyd
13.4.11 Domsorgan:
er et organisasjonsledd som har hjemmel og myndighet til å avsi dom i en sak.

Begrunnelse
Opprydning i og innskjerping av begrepene.

Uttalelse fra FS
FS støtter forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.
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38 - § 13.7.1 – NBFs Påtaleorgan
Forslag til ny ordlyd fra Lovkomiteen
13.7.1 Ved brudd på og overtredelser av NBFs verdier, instrukser, lov og bestemmelser, har forbundet egne
påtaleorgan som har hjemmel til å avgjøre saker innen egen organisasjon:
a)
Gjelder saken forhold knyttet til ligaspill, skal Seriekomitéen jf. § 5.2.4 behandle saken. De kan ved
behov sende saken videre til Sanksjonsutvalget for domsavsigelse.
b)
Gjelder saken forhold knyttet til turnering eller mesterskap, skal turneringsleder jf. § 4.28.3 behandle
saken. Turneringsleder kan ved tvil og/eller behov sende saken videre til Forbundskontoret for videre
behandling.
c)
Gjelder saken forhold knyttet til et arrangement der det er oppnevnt jury, og turneringsleder har tatt en
avgjørelse man er uenig i, skal protesten gå til juryen som avgjør saken, jf. § 11.7.
d)
For øvrige saker er Forbundskontoret påtaleorgan og førsteinstans for mottak og vurdering av videre
saksgang.

Dagens ordlyd
13.7.1 Ved brudd på og overtredelser av NBFs kamp- og konkurransebestemmelser, har forbundet egne
påtaleorgan som har hjemmel til å avgjøre saker innen egen organisasjon:
a)
Gjelder det protester knyttet til forhold under ligaspill, kan den avgjøres av Seriekomitéen jf. § 5.2.4.
b)
Gjelder det protester knyttet til forhold under et arrangement der det er oppnevnt jury, og
turneringsleder har tatt en avgjørelse man er uenig i, skal protesten gå til juryen som avgjør saken, jf. §
11.7.
c)
Gjelder det protester knyttet til forhold under godkjent spill arrangert av klubber, avgjøres den av
kretsstyret hvor spillet fant sted.
d)
Gjelder det protester knyttet til forhold under godkjent spill arrangert av krets/forbund, avgjøres den av
Sanksjonsutvalget

Begrunnelse
Endring av teksten i tidligere § 13.7.1, slik at den får en generell tilnærmelse til all virksomhet i NBF, og ikke
bare kamp- og konkurransebestemmelsene som tidligere.
Endringene medfører en sentralisering og forenkling av påtaleprosedyrer, og fanger hele bredden av aktivitetene
i NBF. Flyttingen av paragrafen, blir til § 13.8.1, fører til at den blir en naturlig del av innledningen i kapitlet.

Uttalelse fra FS
FS støtter forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.
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39 - Ny § 13.7 – Bøter / gebyr
Forslag til nytt punkt fra Lovkomiteen
13.7.1 Forbundskontoret er påtaleorgan med mandat til og ansvar for å ilegge/innkassere protest- og
ankegebyr jf. §§ 13.12.1, 13.16.1, samt tilbakebetaling av gebyr jf. § 13.20.1.
13.7.2 Forbundskontoret er påtaleorgan med mandat til og ansvar for å ilegge og kreve inn bøter som er
hjemlet i NBFs regelverk, jf §§ 4.9.9, 4.17.9, 4.17.11, 4.24.4 og 13.25.1
13.7.3 Forbundskontoret har mandat til og ansvar for å kreve inn bøter ilagt som sanksjon eller straff av et
domsorgan, hjemlet jf §§ 4.11.5, 4.35.2, 5.12.8-9, 5.18.4-6, 5.21.8-9, 5.22.1, 11.7.1, 13.5.1 d, 13.6.1 d,
13.25.1, 14.1.6 o.a..

Begrunnelse
På høy tid å formalisere og definere saksgangen i forbindelse med de faste sanksjonene i form av bøter som er
vedtatt i regelverket.

Uttalelse fra FS
FS støtter forslaget.

Uttalelse fra Lovkomiteen
Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer.

VEDTAK:
Enstemmig vedtatt.
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SAK 14
Fastsette Forbundsstyrets godtgjørelse
Fastsette Forbundsstyrets godtgjørelse
Forbundsstyret har ingen innstilling.
I tråd med vedtak på tidligere Ting ble følgende foreslått:
Prinsipp for godtgjørelse:
• Tinget vedtar godtgjørelse for siste år til avtroppende styre, og første år til påtroppende styre.
• Honorar gis kun til de som sitter i vervet ut hhv 1. og 2. år i perioden
• Ved justeringer/opprykk fra vara gis honorar basert på opprykk
• Hver rolle gir en gitt poengverdi:
o President
10
o Visepresident
6
o Medlem
4
o Vara
3
o Totalt 34 poeng til hele styret
• Tinget vedtar en totalramme som vil kalkuleres til et kronebeløp per poeng.
VEDTAK:
Enstemmig vedtatt
Forslag
Ramme for styrehonorar 2018-2019 og 2019-2020 settes til kr 51.000 per år.
VEDTAK:
Enstemmig vedtatt
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SAK 15
Fastsette personlig lisensavgift og
klubbavgift
Forslag til AVGIFTER 2019 – 2021
Forslaget til klubbavgift tilsier en økning på kr 400 på fastdelen av klubbavgiften, men ingen endring av det
variable leddet. Det er ikke foreslått endring av lisens eller overgangsgebyr.

Klubbavgift
Klubbavgift på kr 2.700, + kr 175 pr seniorspiller som var aktiv foregående sesong. Forfall 10. juni. Kr 50 av
avgiften pr. spiller benyttes til subsidiering av utgiftene til Forbundstinget.
Klubber som tilkommer i perioden 15.6. – 31.12. betaler en klubbavgift på kr 1.350. Denne avgiften gjelder ut
inneværende sesong.
Klubber som tilkommer i perioden 1.1. – 14.6. betaler en avgift på kr 2.700 + kr 175 pr aktivt seniormedlem
første sesong. Denne avgiften gjelder for inneværende og neste sesong.
Passive klubber har en klubbavgift på kr. 300. Forfall 10. juni. Passiv klubb defineres ved at klubben ikke har
aktive spillere den sesongen klubbavgiften gjelder for.

Personlig lisensavgift
a.

Kr 600

for alle over 26 år ved sesongstart, og som har hatt aktivt spill i løpet av de siste
12 måneder.

(Sr)

b.

Kr 500

for spillere over 21 år og under 26 år pr. 1.6. i sesongen.

(U26)

c.

Kr 400

for spillere over 19 år 1.1. og under 21 år pr. 1.6. i sesongen.

(U21)

d.

Kr 400

for alle nye spillere som tilkommer i løpet av sesongen
og tidligere registrerte spillere som ikke har spilt de siste 12 måneder.

(nye)

e.

Kr 500

for alle pensjonister som kan framvise honnørbevis som alders- eller
uførepensjonist.

(P)

f.

Kr

for alle spillere under 19 år før 1.1. i sesongen.

(Jr)

0

Tingprotokoll 2019 – Norges Bowlingforbund

Side 40

Overgangsgebyr
Overgangsgebyret er kr.650. For junior og barn er det ikke overgangsgebyr, for øvrige spillere som er under 23
år ved innbetaling, er det kr. 350.
Følgende hadde ordet:
1 Ludvigsen
VEDTAK:
Alle avgifter for 2019 - 2021 ble enstemmig vedtatt.

SAK 16
Vedta handlingsplan og budsjetter
Det utsendte strategidokumentet, Tingdokumentet side 104 - 115, med forslag til tiltak ble
gjennomgått av presidenten. Deretter gikk dirigenten gjennom dokumentet punkt for punkt.
Følgende hadde ordet:
1 Ludvigsen (innledning)
17 Thorstensen
1 Ludvigsen
17 Thorstensen
57 Bøe
1 Ludvigsen
66 Edvardsen
6 Iversen
17 Thorstensen
Et 4. strategiområde: Rekruttering, ble vedtatt. Forslagsstiller Thorstensen og dirigent utarbeidet i
fellesskap en konkret føring til Forbundsstyret som også ble vedtatt. Ordlyden var:
«FS får til oppgave å utforme teksten til dette strategiområdet i tråd med det som allerede er gitt under
Tinget. Stikkord: Damer og Junior/Ungdom. (Dog ikke det eneste.)»
11 Hultstedt
1 Ludvigsen
11 Hultstedt
17 Thorstensen
1 Ludvigsen
6 Iversen
57 Bøe
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17 Thorstensen
16 Olsen
57 Bøe
62 Johansen
67 Rise
Hämnäs
17 Thorstensen
16 Olsen
1 Ludvigsen
11 Hulstedt trakk sitt forslag om egen Dameturnering som følge av Forbundsstyret foreslo et lignende
forslag. 17 Thorstensen kom deretter med et eget forslag, med den følge av at det skulle stemmes over
to forslag. Ordlyden i forslagene:
Fra Forbundsstyret: «NBF legger til rette for at det arrangeres dameturnering. Stikkord: økonomisk
støtte/oppfordring/reklame.»
Fra 17 Thorstensen: «Forbundsstyret har ansvaret for å gjennomføre en dameturnering med en
krets/klubb som teknisk arrangør.»
Forslaget til FS fikk 9 stemmer. Forslaget til Thorstensen fikk flertall, og ble tatt opp til votering.
Forslaget til Thorstensen ble enstemmig vedtatt. (Tidligere i debatten angående dette punktet gjorde
forslagsstiller Thorstensen det klart at Forbundsstyret ikke ville bli holdt ansvarlig for manglende
gjennomføring hvis det viser seg umulig å få klubber/kretser til å påta seg oppgaven som teknisk
arrangør.)
65 Erland
1 Ludvigsen
70 Iversen
11 Hulstedt
1 Ludvigsen
66 Edvardsen
17 Thorstensen
44 Rugsveen
Forslag fra 11 Hulstedt ble tatt opp til behandling. Ordlyden var: «At alle Team-spillere får NBF-logo
patch som de kan bruke privat til utenlandsspill m.m slik at de synliggjøres i det offentlige og at NBFs
logo blir synliggjort via spillere også utenfor reiser arrangert av NBF. Det sjekkes opp hvordan logoen
får brukes og med hva, og at dette fremgår til spillere.»
Forslaget til Hulstedt falt.
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Forslag til budsjett 2019-2021

Regnskap 2018
Administrasjon
Komiteer og utvalg
Sportslig / Toppidrett
Arrangmenter
Kurs og utdanning
Rekruttering
Integrering
Breddeaktiviteter
Informasjon, media og sponsor
Totalt

Inntekter
4 371 969
213 207
66 377
508 405
12 750
69 750
8 525
2 226 895
500 804
7 978 681

Utgifter
3 673 522
614 348
1 217 556
671 293
79 145
331 705
218 341
137 653
199 211
7 142 774

Budsjett 2020
Administrasjon
Komiteer og utvalg
Sportslig / Toppidrett
Arrangmenter
Kurs og utdanning
Rekruttering
Integrering
Breddeaktiviteter
Informasjon, media og sponsor
Totalt

Inntekter
3 779 063
155 000
0
500 000
0
0
0
2 260 874
440 000
7 134 937

Utgifter
3 749 606
425 255
1 000 000
655 000
170 000
454 000
235 000
110 000
210 000
7 008 861

Budsjett 2019

Resultat Inntekter
698 447 3 742 546
-401 141
299 000
-1 151 179
0
-162 888
500 000
-66 395
0
-261 955
0
-209 816
0
2 089 242 2 241 800
301 593
440 000
835 907 7 223 346

Utgifter
3 763 262
638 845
1 000 000
655 000
170 000
454 000
205 000
110 000
210 000
7 206 107

Resultat
-20 716
-339 845
-1 000 000
-155 000
-170 000
-454 000
-205 000
2 131 800
230 000
17 239

Budsjett 2021

Resultat Inntekter
29 457 3 785 525
-270 255
305 000
-1 000 000
0
-155 000
500 000
-170 000
0
-454 000
0
-235 000
0
2 150 874 2 323 109
230 000
440 000
126 076 7 353 633

Utgifter
3 807 027
670 255
1 000 000
655 000
170 000
454 000
235 000
110 000
195 000
7 296 282

Resultat
-21 502
-365 255
-1 000 000
-155 000
-170 000
-454 000
-235 000
2 213 109
245 000
57 351

Følgende hadde ordet:
1 Ludvigsen
57 Bøe
1 Ludvigsen
5 Andresen
1 Ludvigsen
57 Bøe
70 Iversen
1 Ludvigsen
17 Thorstensen
Forslag fra Forbundsstyret: «Kr 50.000 øremerkes til Dameturnering.».
Forslaget ble vedtatt. Turneringen vil finne sted en gang pr sesong, første gang i 19/20.
Kostnadsinndekning via Rekruttering, Arrangement eller udisponert overskudd.
62 Johansen påpekte at Kretsseminar i 2020 må hensyntas i budsjett for 2020. Dette som følge av at
tiltaket opprinnelig var fjernet fra 2020-budsjettet.
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VEDTAK:
Handlingsplan ble enstemmig vedtatt med de endringer som er gjengitt i Protokollen.
Budsjett for 2019, 2020 og 2021 ble enstemmig vedtatt med de endringer som er gjengitt i
Protokollen.
På Forbundsting i 2021 skal det kun vedtas budsjett for 2022 og 2023.

SAK 17
Foreta valg kfr. §12
Valgkomiteen har bestått av:
Jan Edvardsen (leder), John Arne Jakobsen og Marte Z Lien.
66 Edvardsen redegjorde for valgkomiteens arbeid, og den innstilling som ble presentert til
Forbundstinget.

Valgkomiteens innstilling til Tinget 2019 (revidert utgave, forelå under selve Tinget)

Forbundsstyret:
President:
Visepresident:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Halgeir Ludvigsen. Munken BK
Terje Andresen, Solli BK
Christer Jakobsen, Trondheim BK
Åse Jacobsen, Trondheim BK
Kirsti Rørvik, Dora BK (trakk sitt kandidatur før Tinget)
Karoline Fjellstad, Frogner BK
Robert Lind, Larvik BK

Kontrollkomiteen
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Olav Olsen, Frogner BK
Heidi Thorstensen, Frogner BK
Sven Tore Iversen, Sofiemyr BK

Sanksjonsutvalget
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Osmund Birkeland, Haugesund BK
Thor Morten Bjørge, Larvik BK
Gina Larsen, Syv Søstre BK
Hilde Heikkilæ, Blue Strike BK
Tore Andersen, Ringerike BK
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Ankeutvalget
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Inge Sneberg, Blue Strike BK
Grace Kristiansen, Glåmdal BK
Lillian Larsen, Gjøvik BK
Tommy Pedersen, Rana BK
Rune Barmark, Bodø BK
Andrea Hansen, Arctic Strike BK
Knut Atle Skoglund, Solør BK

Lovkomiteen
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Ingrid S. Hansen, Munken BK
Vidar Rise, Oppdal BK
Egil Toftaker, Oppdal BK
Veronica Sundberg Claussen, Trondheim BK

Seriekomite
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Per Kåre Halvorsen, Solli BK
Kirsti Rørvik, Dora BK
Roshild Jensen, Arctic Strike BK

Inkluderingsutvalg
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Kjetil Johansen, Drammen Tigers BK
Janne Monsen, Solli BK
Yngvar Gudmundsen, Sølvkula BK

Ungdomsutvalg
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Arvid Espen, Trondheim BK

Veteranutvalg
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Ola Bjørtomt, Bekkelaget BK
Magnar Dyrnes, Munken BK
Ingrid S.Hansen, Munken BK

Utvalg for døve og hørselshemmede
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Kjell Ivar Mesics, Grenland BK
Ine Lorentzen, Solli BK
Stein Erik Wroldsen, Oslo Døve BK
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Valgkomite
Fremmes på Tinget.

Det var 51 stemmeberettigede tilstede.
Forbundsstyret ble valgt først i henhold til Idrettsforbundets regler. Det ble foreslått motkandidater på
styremedlemmer og varamedlemmer.

Valg av president:
Halgeir Ludvigsen ble valgt ved akklamasjon.
Valg av visepresident:
Terje Vestby Andresen ble valgt ved akklamasjon.
Valg av styremedlemmer:
Som styremedlem ble Grace Kristiansen foreslått av 57 Bøe.
Som styremedlem ble Christin Andersen Löfman ble foreslått av 17 Thorstensen
Det ble gjennomført skriftlig valg mellom fire kandidater, og de fikk følgende antall stemmer:
Christer Jakobsen
51 stemmer
Åse Jacobsen
46 stemmer
Grace Kristiansen
30 stemmer
Christin A. Löfman
26 stemmer
51 stemmesedler, alle med 3 navn = 153 stemmer - ingen stemmesedler var blanke/ble forkastet.
Christer Jakobsen, Åse Jacobsen og Grace Kristiansen ble valgt til styremedlemmer.
Valg av varamedlemmer:
Som varamedlem ble Christin Andersen Löfman foreslått av 57 Bøe.
Som varamedlem ble Nicholas Osborg foreslått av 17 Thorstensen.
Det ble gjennomført skriftlig valg mellom fire kandidater, og de fikk følgende antall stemmer:
Christin A. Löfman
36 stemmer
Nicholas Osborg
28 stemmer
Robert Lind
22 stemmer
Karoline Fjellstad
12 stemmer
49 stemmesedler, alle med 2 navn = 98 stemmer - ingen stemmesedler var blanke/ble forkastet.
Christin Andersen Löfman og Nicholas Osborg ble valgt til varamedlemmer. Löfman ble valgt
til 1. varamedlem.

Nicolas Osborg og Grace Kristiansen gå ut av Kontrollkomiteen og Ankeutvalget etter å ha blitt valgt
inn i Forbundsstyret, Arvid Espen trakk sitt kandidatur til Ungdomsutvalget.
57 Bøe la fram benkeforslag på de åpne plassene i valgkomiteens innstilling.

Tingprotokoll 2019 – Norges Bowlingforbund

Side 46

Kontrollkomite:
Leder Olav Olsen valgt ved akklamasjon.
Medlemmer Heidi Thorstensen og Geir Ståle Kristiansen valgt ved akklamasjon.
Varamedlemmer Sven Tore Iversen og Marita Berglund valgt ved akklamasjon.
Sanksjonsutvalg:
Leder Osmund Birkeland valgt ved akklamasjon.
Medlemmer Thor Morten Bjørge og Gina Herigstad Larsen valgt ved akklamasjon.
Varamedlemmer Tore Andersen og Hilde Heikkilæ valgt ved akklamasjon.
Ankeutvalg:
Leder Inge Sneberg valgt ved akklamasjon.
Medlemmer Lillian Larsen, Rune Barmark og Tommy Pedersen valgt ved akklamasjon.
Varamedlemmer Andrea Hansen og Knut Atle Skoglund valgt ved akklamasjon.
Lovkomite:
Leder Ingrid Hansen valgt ved akklamasjon.
Medlemmer Vidar Rise og Egil Toftaker valgt ved akklamasjon.
Varamedlem Veronica Clausen valgt ved akklamasjon.
Seriekomite:
Leder Per Kåre Halvorsen valgt ved akklamasjon.
Medlemmer Kirsti Rørvik og Roshild Jensen valgt ved akklamasjon.
Varamedlem Rolf Gunnar Bøe valgt ved akklamasjon.
Veteranutvalg:
Leder Ola Bjørtomt valgt ved akklamasjon.
Medlemmer Ingrid Hansen og Magnar Dyrnes valgt ved akklamasjon.
Ungdomsutvalg:
Leder Jørgen Mathiesen valgt ved akklamasjon.
Inkluderingsutvalg:
Leder Kjetil Johansen valgt ved akklamasjon.
Medlemmer Janne Monsen og Yngvar Gudmundsen valgt ved akklamasjon.
Utvalg for hørselshemmede:
Leder Kjell-Ivar Mesics valgt ved akklamasjon.
Medlemmer Ine Lorentzen og Stein Erik Wroldsen valgt ved akklamasjon.
Valgkomite:
Forslag fra Forbundsstyret:
Tittel
Navn
Leder
Yngve Lorentsen
Medlem
Sylvi Berge
Medlem
Frank Berge
Varamedlem
Ikke nominert

Klubb
Arctic Strike BK
Sølvkula BK
Sølvkula BK

Leder Yngve Lorentsen valgt ved akklamasjon.
Medlemmer Sylvi Berge og Frank Berge valgt ved akklamasjon.
FS skal jf. 1.18.2 oppnevne de manglende medlemmene i Ankeutvalg og Ungdomsutvalg.
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SAK 18
Fastsette tid og sted for Forbundsting 2021
Forslag:
Forbundsstyret foreslår at Forbundstinget 2021 legges til Oslo (m/omegn) innen den frist som er vedtatt av
Loven.
VEDTAK:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

* * * *
Dirigent Geir Lilletvedt takket for seg, og mottok blomster for utmerket innsats.

SAK 19
Avslutning
President Halgeir Ludvigsen takket Forbundstinget for vel gjennomførte forhandlinger. Han takket det
avtroppende Forbundsstyre for godt samarbeid, og overrakte gaver til de de to avtroppende
styremedlemmene Roshild Jensen og Sven Tore Iversen.
Halgeir Ludvigsen takket deretter for fornyet tillit som president fra Forbundstinget, og ønsket alle
deltagere vel hjem.
Forbundstinget 2019 ble avsluttet kl 13.

Oslo, 03. juni 2019

Per Iversen
Referent

Sigbjørn Eide
Protokollunderskriver

Heidi Thorstensen
Protoko11underskriver
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