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Oppdatering av turneringsledere innen sesongen 2020/2021
Hei alle turneringsledere og klubbledere.
De siste årene har det skjedd mye i henhold til lover og regler på det internasjonale plan som
påvirker oss i det daglige arbeidet med bowling. Det har også vært utfordringer relatert til
implementering og effekt av disse reglene som følge av at de internasjonale forbundene og USBC
(som er ansvarlig for testing og tekniske spesifikasjoner) ikke har respondert likt når det gjelder flere
av de regler som påvirker bowlingmiljøet. Til forskjell fra tidligere så har USBC valgt å innføre sine
egne nasjonale tilpasninger av reglene, og ikke forholdt seg til det internasjonale bowlingmiljøet.
Dette har skapt flere villedende og uklare situasjoner både når det gjelder innhold i regler og dato for
innføring av regler.
Norges Bowlingforbund har vært «på» dette fra første stund, og formidlet korrekt informasjon og
gjeldende datoer til det norske bowlingmiljøet via vår hjemmeside og Facebook.
Dette har vært gjort i henhold til den informasjon som har blitt publisert fra våre internasjonale
forbund som styrer reglene, altså World Bowling og European Tenpin Bowling Federation. De siste
endringene iverksettes og er gyldige fra og med 1. august 2020.
Dessuten har det blitt gjennomført oppdateringer og endringer i de norske reglene via de seneste 2
Forbundsting som det også er et behov for å gjennomgå.
Vi ønsker derfor å gjennomføre en sentral oppdatering av eksisterende turneringsledere i Norge i
sommer. Dette vil gjøres raskt og hensiktsmessig - via moderne hjelpemidler og teknologi.
Det har ikke eksistert en generell oppdateringsprosess, og materiell, som har inkludert de nye
reglene, og hvordan disse skal brukes og håndheves. Derfor ser vi at det nå er et godt tidspunkt for å
få dette gjennomført fra sentralt hold; samtidig som vi altså tar i bruk nye og oppdaterte rutiner.
Norges Bowlingforbund ønsker derfor gjennomføre den oppdatering som fremstår som nødvendig
for at vi skal kunne ha oppdaterte turneringsledere som er godt innsatte i de nye reglene og kan
fungere optimalt i miljøet.
Oppdateringen blir gjennomført digitalt gjennom webinar og E-læring.
Webinaret kommer å inneholde både en teoretisk del og en praktisk del. I etterkant av webinaret gis
hver deltaker fra webinaret tilgang til E-lærings modulen hvor prøven for oppdatering gjennomføres.
Denne prøven kommer å være tilgjengelig for deltakerne i en begrenset tidsperiode i sommer. For å
få godkjent, må 80% av svarene besvares korrekt. Den teoretiske prøven består spørsmål som velges
ut tilfeldig fra en spørsmålsbank som er bygget opp. Spørsmålene inneholder temaer fra både
«eldre» regler og nye oppdaterte regler.
Deltakere som ikke klarer 80%, kan ta prøven på nytt etter 7 dager - når prøven har blitt resatt.
Gjennom å tilby skolering via webinar og e-læring, så skapes det bedre forutsetninger for at NBF kan
få flere turneringsledere oppdaterte raskere, og med en felles forståelse for de nye reglene og
hvordan de påvirker konkurransemiljøet. Vi håper at så mange som mulig av også de allerede
autoriserte benytter muligheten til å oppdatere sin kunnskap.
Etter gjennomført oppdateringskurs blir godkjente turneringsledere publisert på NBFs webside.
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Oppdateringskurs av Turneringsledere – 13. og 14. Juni 2020.
Mål med kurs.
-

-

Kurset har som mål å oppdatere turneringsledere med de seneste endringer av nasjonale og
internasjonale lov- og regelendringer som påvirker turneringslederens verv, og og samtidig
autorisere gyldigheten av vervet.
Oppdateringen er gyldig 4 år, under forutsetning av at det ikke finnes grunnlag for ytterligere
oppdateringer, via gjennomført og godkjent prøve gjennom E-læringsmodul.

Kurset gir også turneringslederne mulighet til å stille spørsmål, både i forkant og under webinar,
vedrørende tolkninger og bruk av gjeldende regler.

Oppdateringskursets gjennomføring.
Lørdag 13. Juni
o

-

-

9.30-12.30
Webinar del 1.
Teoretisk gjennomgang av nasjonale og internasjonale oppdateringer av
lovverk.
Spørsmål er mulig under webinar.
Søndag 14. Juni
o 9.30-12.30
Webinar del 2.
Praktisk gjennomgang av hvordan lovendringer påvirker spilleområdet.
Spørsmål mulig under webinar.
Fra 1. Juli – 31. August
o Teoretisk prøve via E-læring.
Deltakerne får 40 randomiserte spørsmål fra oppdateringskurs og oppdatert
lovhefte som skal besvares innenfor 1 time.
• Får å bli godkjent turneringsleder må 80% besvares korrekt.

Plattform.
Plattform for webinar er avhengig av størrelse på interesse for deltakelse fra eksisterende
turneringsledere og blir formidlet 3-4 dager i forkant av webinarets gjennomføring, slik at deltakerne
kan forberede seg. Deltakelse kan skje via PC, Mac, nettbrett eller «smartphone».

Påmelding.
Påmelding skal gjøres senest 7. juni 23.30 for å gi NBF muligheten til å velge mest hensiktsmessig
plattform for gjennomføring av Webinar.
Påmelding skjer på følgende link for påmelding eller på e-post til ulf.hamnas@nif.idrett.no.

Deltakelse.
Instrukser for deltakelse blir sendt deltakerne samtidig med link for deltakelse.
Etter godkjent prøve blir autorisering oppdatert og gyldig på deltakernes profil i Min Idrett og
publisert på Bowlingforbundets webside.
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Ikke mulighet for deltakelse?
For de turneringsleder som ikke har mulighet å delta på oppdateringskurs og derigjennom få sin
Turneringslederstatus og autorisering oppdatert og gyldig, vil få en mulighet til å ta hele
Turneringslederkurset på nytt 7. – 9. august.
Også dette kurset blir gjennomført digitalt. Hele kurset vil også bli tilbudt til samtlige medlemmer i
Bowlingforbundet. Denne versjonen av kurset kommer blant annet til å inneholde selvstudier og
gruppearbeid gjennom digitale klasserom; i tillegg til innhold fra oppdateringskurs inkludert teoretisk
prøve.

Hvem gjelder denne oppdateringen for?
Sammen med dette informasjonsskriv vedlegges den siste oppdaterte listen over turneringsledere.
Som det fremgår av denne, er det mange tilfeller hvor autoriseringen har gått ut. For mange
personer har det ikke blitt tilbudt oppdatering som følge av det muligens har vært usikkerhet rundt
oppdaterte regler og hvordan de skal tolkes og brukes. Denne situasjonen ønsker NBF herved å rett
opp.
Hvis man oppdager at det er noen navn som savnes på listen, vennligst ta kontakt med meg så skal vi
sjekke dette sammen.
NBF ønsker at så mange som mulig av turneringslederne, både de som er fortsatt autoriserte og de
hvor autoriseringen har utløpt, skal få mulighet til å bli oppdatert på en korrekt og moderne måte.

Planer for utdanning av turneringsledere og informasjon til miljøet om regler!
Vi kommer «å trykke på» med oppdatering av turneringsleder, nye kurs for turneringsledere og et
helt ny «regelkurs» for alle andre. Følgende er NBF sine planer for resten av 2020.
1. Oppdatering av Turneringsledere.
a. 13. - 14. juni.
i. Turneringsleder fra liste
2. Kurs for Turneringsledere.
a. 7. – 9. august
i. Nye turneringsledere og de turneringsledere som ikke hadde mulighet å
oppdatere 13. – 14. juni.
3. «Regelkurs» for alle.
a. Ikke fastsatt dato.
i. Alle involverte i bowlingmiljøet som ønsker å få bli opplyst om regler og
hvordan de fungerer.
For mer informasjon eller hvis dere har neon spørsmål, så er dere alle velkommen til å ta kontakt
med meg direkte.

Ulf Hämnäs
Hovedcoach – utdanningsansvarlig
Norges Bowlingforbund.
Mail.
Tlfn.

ulf.hamnas@nif.idrett.no
48042706
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