Bowlingforbundets første digitale utdanning ble gjennomført i helgen.
Et 50-tal turneringsledere tok i helgen muligheten i akt for å bli oppdatert på nye lover og regler
gjennom Bowlingforbundets første digitale utdanning.
Under noen timer på lørdagen og søndagsformiddagen så hadde vår hovedcoach og
utdanningsansvarige, Ulf Hämnäs, oppdateringskurs med de påmeldte turneringslederne. Kurset
gjennomførtes på Microsoft Teams digitale plattform.
Under lørdagen ble turneringslederne introdusert for og informert om de nye, og digitale, prosesser
sin NBF nå tar i bruk i henhold til utdanning og kommunikasjon.
Intensjonen og hensikten med disse forandringene er å ta utdanningen in i den digitale verden for å
effektivisere og kvalitetssikre kunnskapsnivå hos de forskjellige vervene i klubber og kretser.
Først ut ble altså Turneringslederne.
Lørdagen fortsatte med teori og gjennomgang av endringer og nye regler, hvordan de skal
effektueres og hvordan de påvirker bowlingmiljøet. Man gikk også gjennom hva som skjer
internasjonalt vedrørende forskjellige regler, og som informeres på internett, fra World Bowling,
ETBF og USBC.
Flere gode spørsmål og innspill kom fra deltakerne og det lover godt for fremtiden at det som
oppleves som utfordringer og usikkerhet for turneringslederne ble tatt opp og kunne behandles på
en god måte.
Søndagens sesjon hadde et praktisk fokus og ble «sendt» fra Lucky Bowl Lørenskog.
Her fikk deltakerne informasjon om de nye kulereglene, hva og hvorfor i henhold til hva spillernes
ansvar i henhold til hvordan kulene ser ut og de må passe, hvordan man korrigerer/utbedrer eller
håndterer kuler som ikke er i trå med reglene, hva som er lov å ikke lov å gjøre under spill og generelt
hvordan man skal håndtere utøvere som ikke følger reglementet.
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Det gjordes også en lengre sesjon vedrørende konkurranseområdet og hva som skjer innenfor dette
området. Spillerens ansvar og opptreden, treneres opptreden og hva som er lov å ikke lov å gjøre i
konkurranseområdet ble gått gjennom i tillegg til hvordan man som Turneringsleder kan håndtere
situasjonen som kan oppstå.
En grundig gjennomgang av «slow bowling» reglementet og hvordan det SKAL håndteres ble gjort.
Her er det meget tydelig at det finnes utøvere som ikke kan regelverket og viser dette på en måte
som ikke er bra for bowlingmiljøet. Det fremkom meget tydelig at det finnes utøvere som tror at de
kan heve seg over lovverket og skape sine egne tolkninger over hvordan en idrettsutøver skal opptre
i et konkurranseområde. Det forventes en tydelig forbedring på dette området fremover.

Det kom frem mange gode spørsmål under helgen og det arbeides nå med å videreutvikle
informasjonsbasen for våre turneringsleder så de kan agere med trygghet og korrekt autoritet i
konkurranseområdet. Våre turneringsledere er bowlingens svar på andre idretters dommere og de
skal både gis og gi den respekt som hører til.
Deltakerne skal også gjennom en teoretisk prøv på nett føre de får reautorisert sin
turneringslederstatus.
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