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Strategi for Veteransegmentet i NBF
Vedtatt 22.juni 2020
Bakgrunn
Veteransegmentet (+50) er i dag den klart største aldersmessige grupperingen innen
medlemsmassen til bowling i Norge. Det utgjør nå mer enn halvparten av forbundets
medlemmer, og ser ut til å holde seg stabilt på dette nivået.
Med endret fokus globalt for veteranbowling med etablering av formelt Europamesterskap og
Verdensmesterskap, er det blitt et tydelig behov for etablering av en enkel strategi for dette
segmentet også i NBF. Denne strategien vil være styrende for sportslig satsning innen NBF og
sette rammene for norsk deltagelse i internasjonale mesterskap for veteraner.
Veteransegmentet inngår også i «Livslang idrett», et av de prioriterte områdene i langtidsplanen
«Idretten vil» vedtatt på Idrettstinget i 2019, og har samtidig en del momenter til felles med
toppidrett.
Sportslig har vi følgende to nivåer:
1) Breddebowling
Breddeidretten er tuftet på det arbeidet som skjer i klubber og kretser. Bredden i
tilbudene som blir gitt styres i sin helhet opp av interesse og ambisjoner til den enkelte
utøver, klubb og krets.
NBF skal begrense sin involvering til samme nivå som for bredden innen øvrige
segmenter: administrere og tilrettelegge, men for øvrig i svært begrenset grad engasjere
seg rent sportslig.
2) SportBowling
Vi har spillere innenfor internasjonalt toppnivå i segmentet, og forbundets oppgave er
her å ivareta våre beste i segmentet både administrativt og sportslig med ambisjonsnivå i
tråd med hva forbundet har evner/kapasitet til å stille med.

Mål
Overordnet:
• Forbundet vil legge til rette for at veteraner kan delta både på bredde- og toppnivå.
Delmål:
• Forbundet vil behandle SportBowling for veteransegmentet på lik linje med andre
alderssegmenter.
• Forbundet vil bedre tilbudet til Breddebowling for veteransegmentet.
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Tiltak
•

Forbundet skal gi økt støtte til de som finnes på toppnivå innen segmentet og som man av
rent sportslige vurderinger har grunn til å forvente kan hevde seg internasjonalt.
Dette betyr at om man fra sportslig ledelse i forbundet anser at en eller flere har reelle
muligheter til å kunne hevde seg i et internasjonalt mesterskap, så skal man søke å finne
løsning på deltagelse. Dersom satte sportslige krav ikke vil kunne forventes oppnådd av en
utøver, så skal heller ikke utøveren delta.

•

Forbundets sportslige ledelse skal legge fram kriterier for uttak til veterantropp, og som i sin
tur vil vedtas av forbundsstyret.
I dette segmentet så må hovedfokus være at kriteriene må ligge på et nivå som gjør at det,
på samme måte som for andre bruttotropper, er ansvarlig å nominere utøvere som innehar
sportslige kvalifikasjoner og ambisjoner tilpasset aldersgruppen og den konkurranse man vil
møte internasjonalt.
Resultatkrav for uttak til mesterskap skal settes ut fra definert internasjonalt sportslig nivå fastsatt av sportslig ledelse - og kan medføre at til tross for tidligere uttatt veterantropp er
det ingen/et fåtall utøvere som vil tilfredsstille resultatkrav, med de konsekvenser det vil få
for faktisk mesterskapsdeltagelse. Uttatte utøvere skal rett og slett kunne hevde seg;
eksempelvis Topp 8.
Uttakskriterier foruten at utøverne må oppfylle de generelle vilkårene (blant annet "Ren
Utøver") som stilles til landslag, kan f.eks. inkludere:
• Deltakelse på Veteran NM sgl/dbl.
• Deltakelse på NM sgl/dbl.
• Deltakelse på Norwegian Open.
• Deltakelse på minimum 3 nasjonale veteranturneringer.
• Deltakelse på minimum 1 internasjonal veteranturnering. (ikke ESBC)
• Ha minimum to topp 5 plasseringer på nasjonalt nivå i konkurranser med finalespill.

•

Forbundet skal etablere en veterantropp, og den skal være underlagt sportslig ledelse i
forbundet på lik linje med andre veterantropp.
Dette innebærer at man følger uttak til internasjonale mesterskap både mht rettigheter og
plikter. Den eneste forskjellen vil være at spillere i dette segmentet av naturlige, økonomiske
grunner ikke vil få en like tett oppfølgning som de i andre segmenter.

•

Forbundets sportslige ledelse skal legge frem forslag til kvalifiseringsregler for uttak av
landslag til internasjonale veteranmesterskap, og som i sin tur vil vedtas av forbundsstyret.
Dette er i tråd med dagens rutiner for f.eks. World Cup kvalifisering. Uttak til EM/VM vil
gjøres basert på oppnådde generelle resultatkrav, og ikke et separat kvalifiseringsreglement
knyttet opp mot resultater i spesielle nasjonale turneringer.

•

Forbundet skal være en aktiv partner overfor utøvere for å sikre at alle forhold til
dopingregler blir etterlevd.
Segmentets alderssammensetning gjør at det for mange er et medisineringsbehov som må
håndteres profesjonelt. Utøvere som blir tatt inn i en veterantropp må gjennomgå elæringskurset "Ren Utøver". For bredden må det informeres bedre på forbundets
hjemmeside.
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•

Forbundet skal oppdatere instruksen til Veteranutvalget.
For breddeidretten bowling og de medlemmene som faller inn under denne grupperingen, så
vil disse fortsatt ha sin kopling inn mot dagens Veteranutvalg. Det betyr at f.eks. European
Senior Bowling Championship (ESBC) ligger inn under dette utvalget, og arbeidet knyttet opp
til eventuell norsk deltagelse i ESBC fortsatt vil ligge utenfor ansvaret til sportslig ledelse i
NBF.

•

Forbundet skal sammen med Veteranutvalget jobbe med å utvikle tilbudet for
breddebowlingen.
For å sikre at breddebowlingen har et godt tilbudt må Forbundet og Veteranutvalget
sammen se på muligheten for å videreutvikle f.eks. Norgesmesterskap for veteraner,
veteranliga og 50+-turneringer

•

Forbundet skal etablere et eget budsjett for segmentet.
En prioritert oppgave for NBF er med bakgrunn i denne strategien, å etablere eget budsjett
for dette segmentet. Herunder undersøke ulike modeller for delfinansiering av oppgaver
beskrevet her, og som ikke medfører reduksjoner på andre segmenter. En modell som må
utredes er om dette kan løses med å innføre en fast avgift på de konkurransene som skal
telle for kvalifisering til internasjonale mesterskap for veteraner.
Med dagens bevilgninger og føringer fra forbundstinget, vil kostnader ved deltagelse i en
veterantropp, samt eventuelle representasjonsoppgaver, tilnærmet i sin helhet måtte dekkes
av den enkelte utøver. Eventuelle kostnader til en representant fra forbundet må i tillegg
dekkes inn av egenandelen.
Før ethvert kommende mesterskap skal kostnadsmodellen være klar og tydelig for de som
ønsker å forsøke å kvalifisere seg, helt i fra før første kvalifiseringskonkurranse. Videre må
det fremgå et estimat på hva egenandelen vil komme til å bli liggende på (+/- 10%).

Handlingsplan
Aktivitet:
Godkjenning av strategi
Etablering av kvalifiseringskriterier veterantropp
Etablering av kvalifiseringskriterier mesterskap
Oppdatering av regelverk
Oppdatering av instruks for Veteranutvalg
Etablering av budsjett for segmentet
Gjennomgang tilbud breddebowling
Fremlegge forslag til avsetninger neste Ting
Etablering av første veterantropp

Utføres av:
FS
Sportslig utvalg
Sportslig utvalg
Lovkomite
FS
GS/NBF
FS/Veteranutvalg
FS
Sportslig utvalg

Når:
Q2/2020
Q3/2020
Q3/2020
Q3/2020
Q4/2020
Q4/2020
Q1/2021
Q1/2021
Q4/2021

