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Vår dato

Vår referanse

24.06.20

FS 6/20

Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 6/20 - Teams

Til (stede)

Kopi til

Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Åse Jacobsen (ÅJ)
Christin A Löfman (CAL)
Christer Jakobsen (CJ)
Erik Garder (EG)
Ulf Hämnäs (UH)
Per Iversen (PI)

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen
Ungdomsutvalget

Forfall:
Grace Kristiansen (GK)
Nicolas Osborg (NO)
Møtested:

Teams-møte

Møtedato/-tid:

Mandag 22. juni, kl 17.00 – 19.00.

AGENDA
35/20

Godkjenning av innkalling og protokoll

FS

36/20

Referatsaker
a) Fullstendig ligapåmeldinger 2020/21 (Landsliga og Veteranliga)
b) Webinar, oppdatering av Turneringsledere 13. og 14.06
c) SFA-møte 16.06, referat/opplevelse
d) Lansering av IT-verktøyet Bestr, status og fremdrift
e) Terminliste 2020/21, etter siste oppdatering fra ETBF vedr høst 20

PI/EG
UH/EG
PI
UH
EG

37/20

Beslutningssaker
FS
a) Ønske om navnebytte: Hedmark/Oppland Bowlingkrets
b) Fastsette antall lag som skal rykke ned/opp, landsligasesongen 2020/21
c) Endring i regelverk for Veteranliga
d) Formell ordlyd kval.reglement for VM Veteran 2021 og World Cup 2020/21

38/20

Åpne saker (Utsettes primært til august-møte, med unntak av pkt e)
a) Bowlingjakten, status og fremdrift
b) Felles medlemssystem for idretten, status
c) Pilotgruppe «Sportbowling», status og fremdrift
d) Sommerleir 2021, konsept og gjennomføring
e) Veteransegmentet; strategi og web-løsninger
f) Anleggsplan, oppfølging i etterkant av plan til NIF pr 15.05
g) Ny hall i Fredrikstad, status og fremdrift
h) Spørreundersøkelse baneleie
i) Oppgradering/videreutvikling av NBFs hjemmeside
j) Følge opp sak 28/20, pkt c; ferdigstillelse på august-møte
k) Følge opp sak 28/20, pkt e; ferdigstillelse på august-møte
l) Godkjenning av NBFs regelverk på august-møte, ref sak 28/20, pkt a

PI
HL/PI
UH
UH/PI
TVA/PI/HL
HL/PI
CAL
EG/PI
HL/UH
FS
FS
FS

Norges Bowlingforbund

Møtereferat, FS 6/20 24.06.20

39/20

2 av 6

Strategi/handlingsplan NBF
FS
Avrapportering/fremdrift på de ulike områder som grunnlag for august-møte
•
•
•
•
•
•

Livslang idrett
Anlegg
Bedre Klubb
Toppidrett
Imagebygging
Rekruttering

TVA
HL
ÅJ
UH
NO/HL
Alle

Evaluering av menyoppbygging/ønsket innhold på NBFs hjemmeside; strategi/handlingsplan

40/20

Eventuelt
• NBF-delegat, Ungdoms-NM 2020
• Kick-off for kretser, avgjørelse
• Breddesamling, avgjørelse

PROTOKOLL
35/20 Godkjenning av innkalling og protokoll
Protokoll fra FS-møte 5/20 ble offentliggjort på bowling.no, 11.06.20. Det ble meldt inn tre saker under
Eventuelt: NBF-delegat Ungdoms-NM 2020, Kick-off avgjørelse og Breddesamling avgjørelse.
Vedtak:
Innkalling godkjent med ovennevnte endringer. Protokoll 5/20 tatt til etterretning og godkjent.

36/20 Referatsaker
a) Fullstendig ligapåmeldinger 2020/21 (Landsliga og Veteranliga)
PI og EG redegjorde muntlig. Påmeldingen ble til slutt kun marginalt lavere enn fjoråret, noe NBF
må si seg godt fornøyd med. Årsaken til mange sene påmeldinger var trolig at mange klubber har
avholdt sine årsmøter senere enn vanlig.
b) Webinar, oppdatering av Turneringsledere 13. og 14.06
UH redegjorde muntlig. Noen tekniske problemer, men hovedinntrykket var like fullt hovedsakelig
positivt. Denne måten å gjennomføre kursing og opplæring på vil prioriteres i fremtiden. Fysiske
møteplasser vil ikke bortfalle, men omfanget vil bli mindre - digitale verktøy vil i mange tilfeller ta
over. FS gav honnør til UH for initiativet og gjennomføring. Eksamen vil iverksettes i tiden
fremover, avhenger dog av at alle deltagere, cirka 50 personer, har autentisert digital profil i NIFs
relevante systemer, inkludert «Idrettskurs».
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c) SFA-møte 16.06, referat/opplevelse
PI redegjorde muntlig. Møtet må karakteriseres som relativt mislykket som følge av store tekniske
problemer med gjennomføring via Teams. Nytten ble følgelig svært begrenset, og det påregnes et
nytt møte over sommeren. Redegjørelsen ble tatt etterretning.
d) Lansering av IT-verktøyet Bestr, status og fremdrift
Verktøyet er lansert, og tatt i bruk av Team-spillere. UH redegjorde muntlig for erfaringene så langt,
og videre planer for bruken. Redegjørelsen ble tatt etterretning.
e) Terminliste 2020/21, etter siste oppdatering fra ETBF vedr høst 20
Den versjon som er offentliggjort, med 1. serierunde i slutten av september og NM sgl/dbl medio
oktober, opprettholdes. De seneste signaler fra ETBF vedrørende kommende internasjonale
mesterskap tilsier ingen endring i Terminliste 2020/21.

37/20 Beslutningssaker
a) Ønske om navnebytte: Hedmark/Oppland Bowlingkrets
Som følge av fylkessammenslåingen har kretsen sendt søknad om å få bytte navn til Innlandet
Bowlingkrets, noe som vil være i overenstemmelse med navn på det nye fylket som innbefatter de
to tidligere fylkene som bowlingkretsen dekket.
Vedtak:
Hedmark/Oppland Bowlingkrets bytter navn til Innlandet Bowlingkrets. Vedtaket var enstemmig.
b) Fastsette antall lag som skal rykke ned/opp, landsligasesongen 2020/21
Forslag fra Seriekomiteen ble gjennomgått, og følgende beslutninger fattet:
•

Herrer: Macron: 3 lag rykker ned, og 2 lag rykker opp fra 1. divisjon.
1. divisjon: 3 lag rykker ned, og 3 lag rykker opp fra 2. divisjon (avd.vinnere)
2. divisjon: Spilles med 3 avdelinger, med 11, 10 og 9 lag = totalt 30 lag. Det gis
unntak for regelverket om 10 lag i hver avdeling av kostnadsmessige årsaker. 2 lag
fra hver avdeling vil rykke ned til 3. divisjon, uavhengig av antall lag i avdelingen.
3. divisjon: 6 lag vil rykke opp, 1 lag fra hver av 6 definerte regioner

•

Damer: Macron: 3 lag rykker ned, og 2 lag rykker opp fra 1. divisjon.
1. divisjon: Nedrykk kan ikke fastsettes, avhenger av om det vil bli 2. divisjon igjen
fra sesongen 2021/22. Det vil bli utarbeidet et FS-forslag til Forbundsting 2021 som
vil omhandle fremtidig regelverk for gjennomføring av landsligaspill for damer på
nivået under Macron.

Norges Bowlingforbund

Møtereferat, FS 6/20 24.06.20

•

4 av 6

Gjennomføring av 1. div Damer, unntaksbeslutning for sesongen 2020/21: Divisjonen vil
være en blanding av opprinnelige lag fra 1. divisjon (hvor fysisk oppmøte/reisefordeling er
normen) og lag fra 2. divisjon hvor det kun har vært spilt telefonkamper. FS ønsker at alle
lag i 1. divisjon skal behandles på samme måte, noe betyr identisk kampavvikling for alle
lag. For sesongen 2020/21 vil dette innebære fysisk oppmøte/kamper i de tilfeller hvor
reiseavstand ikke overstiger 200 km. Seriekomiteen vil utarbeide en fullstendig liste over
hvilke kamper dette gjelder, som deretter offentliggjøres senest sammen med kampoppsettet
01.08. Om noen «bortelag» ønsker å spille flere kamper enn den aktuelle listen skisserer, vil
det åpnes for dette via direkte dialog mellom lagene. Det vil uansett ikke være
Reisefordeling i denne divisjonen sesongen 2020/21.

Vedtak:
Ovennevnte beslutninger var enstemmige.
c) Endring i regelverk for Veteranliga
Som følge av at det for første gang ville kunne bli to lag fra samme klubb i 1. divisjon Veteranliga,
vil regelverket måtte justeres etter innspill fra Veteranutvalget og Lovkomiteen. Den nye ordlyden,
som tillegg i NBFs regelverk, §14.6.4, gjengis i vedtaket.
Vedtak:
Ingen klubb kan ha mer enn et lag i øverste divisjon (1. divisjon). Vedtaket var enstemmig.
d) Formell ordlyd kval.reglement for VM Veteran 2021 og World Cup 2020/21
Reglementene ble opprinnelig behandlet via e-post dialog internt i FS, og offentliggjort 16.06. Det
ble på møtet besluttet å legge til et siste punkt; nr 11, i Kval.reglementet VM Veteran 2021:
«Egenandel for deltagelse i VM Veteran 21 vil fastsettes i god tid før oppstart av kvalifiseringen.»
Vedtak:
Kvalifiseringsreglement for VM Veteran 2021 og World Cup 2020/21 ble godkjent. Vedtaket var
enstemmig.

38/20 Åpne saker
a) Bowlingjakten
Ikke behandlet. Opprettholdes som Åpen Sak.
b) Felles medlemssystem for idretten, status
Ikke behandlet. Opprettholdes som Åpen Sak.
c) Pilotgruppe «SportBowling», status og fremdrift
Ikke behandlet. Opprettholdes som Åpen Sak.
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d) Sommerleir 2021, konsept og gjennomføring
Ikke behandlet. Opprettholdes som Åpen Sak.
e) Veteransegmentet, strategi og webløsninger
Strategidokument for Veteransegmentet ble behandlet for siste gang. TVA og HL vil gjennomføre
de siste korreksjoner som følge av føringer på møtet, med påfølgende ferdigstillelse senest uke 27.
Se også sak 39, første avsnitt. Saken lukkes.
f) Anleggsplan, oppfølging i etterkant av plan til NIF pr 15.05
Ikke behandlet. Opprettholdes som Åpen Sak.
g) Ny hall i Fredrikstad, status og fremdrift
Ikke behandlet. Opprettholdes som Åpen Sak.
h) Spørreundersøkelse vedr baneleie
Ikke behandlet. Opprettholdes som Åpen Sak.
i) Oppgradering/videreutvikling av NBFs hjemmeside
Ikke behandlet i detalj. Opprettholdes som Åpen Sak.
j) Følge opp sak 28/20, pkt c; ferdigstillelse på august-møte
Ikke behandlet. Opprettholdes som Åpen Sak.
k) Følge opp sak 28/20, pkt e; ferdigstillelse på august-møte
Ikke behandlet. Opprettholdes som Åpen Sak.
l) Godkjenning av NBFs regelverk på august-møte, ref sak 28/20, pkt a
Ikke behandlet. Opprettholdes som Åpen Sak.

39/20 Strategi/handlingsplan NBF
De to deldokument som ble ansett som klare for offentliggjøring etter forrige møte: «Livslang Idrett» og
«Bedre Klubb» ble ikke offentliggjort som opprinnelig skissert, 15.06. Årsaken er at man fant det
nødvendig å oppdatere NBFs nettside med fanen «Strategidokumenter» som erstatning for fanen
«Handlingsplan». Det forventes at ferdigstilte strategi-dokumenter, inkludert «Veteranstrategi», vil
offentliggjøres under den nye fanen senest i uke 27. Ansvarlig HL og PI.
Det øvrige/fortløpende strategiarbeidet, ikke minst områdene «Anlegg», «Rekruttering», «Omdømme» og
«Toppidrett» vil det arbeides videre med på FS-møtet medio august. Dette møtet er primært å anse som et
strategimøte.
«Rapport til handlingsplan» for første år av innværende Tingperiode er fortsatt i arbeid, og ble ikke klar for
sluttbehandling på møtet. Ferdigstillelse forutsettes gjennomført til FS-møtet medio august, senest.
HL ansvarlig, med bistand fra øvrige FS.
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40/20 Eventuelt
• NBF-delegat, Ungdoms-NM 2020. Av økonomiske og praktiske årsaker ble det besluttet å utpeke
delegat med kort reisevei til Flisa/Solør. GK vil være 1. valg med NO som back-up. PI følger opp,
og informer om hvem som påtok seg oppgaven. (Begge kandidater var fraværende på møtet, derfor
denne fremgangsmåten.)
•

Kick-off for kretser, avgjørelse. Som følge av Korona-situasjonen og det faktum at NBF har søkt å
starte sesongen 2020/21 så sent som mulig, ble gjennomføring av Kick-Off for kretslag i august
ansett som lite ønskelig, og vil derfor ikke gjennomføres på det skisserte/terminfestede tidspunkt.
NBF vil søke å finne et tidspunkt for gjennomføring i løpet av 1. halvår 2021. (I etterkant av FSmøtet kom beslutning fra myndighetene om generell gjenåpning for utøvere under 20 år, men
fortsatt begrensinger for utøvere over 20 år. Kick-off vil ha utøvere over 20 år.)

•

Breddesamling, avgjørelse. Også dette tiltaket er terminfestet i august. Som følge av at dette er et
mindre omfattende tiltak enn Kick-Off - dessuten med alle deltagere under 20 år - vil
gjennomføring i august etter all sannsynlighet finne sted. Samlingen vil i så fall utsettes med en
eller to uker, til senest uke 35. EG vil holde aktuelle deltagere oppdatert, og koordinere samlingen i
samarbeid med aktuelle trenere.

