NORGES BOWLINGFORBUND

Til alle klubber og kretser
Oslo, 16.12.20

Søknadsprosessen: turneringer sesongen 2021/22
Det er igjen på tide å starte planleggingen av ny sesong, og ny terminliste. Vedlagt følger
kalender for sesongen 2021/22. Datoer for nasjonale arrangementer og alle serieomganger
er markert på vedlegget. Det samme gjelder aktuelle internasjonale turneringer og de
internasjonale mesterskap som har blitt terminfestet. Som følge av løpende utfordringer i
forbindelse med Covid-19, er hersker det fortsatt usikkerhet rundt diverse 2021-mesterskap.
VM Veteran 2021 er ikke terminfestet, utover at november 2021 vil være aktuell måned. Så
snart datoer er fastsatt/endringer gjøres, vil NBF selvsagt informere om dette; med de
konsekvenser det kan medføre for vår terminliste.
Vi gjør fortsatt oppmerksom på at helger som innbefatter NM Sgl/Dbl, Forbundsting, og
finalehelg for Norwegian Open SKAL VÆRE FRI FOR ANDRE TURNERINGER. Merk ellers at
NM Veteran er flyttet fra februar 2021 til slutten av august 2021. NBFs Dameturnering er
flyttet igjen, til januar 2022. Endringene kommer som følger av beslutninger allerede fattet
av Forbundsstyret for 2020/21-sesongen. Det er dessuten kun satt opp 4 serierunder frem til
jul, mot vanligvis 6. Årsaken er et ønske om å unngå for mange aktiviteter i et halvår som
trolig vil kunne fremstå som krevende som følge av Covid-19.
Søknad om WC-kvalifisering 2021/22 skal sendes inn. Regelverket for slik kvalifisering er
ikke fastsatt for sesongen 2021/22. Det kan påregnes at metodikken for neste kvalifisering,
2021/22, vil foreligge etter FS-møtet 16.01.21. Av rent praktiske årsaker vil dette også denne
gang bety at aktuelle søkere for WC-turneringer søker på vanlig måte, med påfølgende
dialog mellom NBF og søkerne så snart metodikken faktisk vil foreligge. Som følge av
generell usikkerhet rundt gjennomføring av bowlingkonkurranser også i 2021, vil selvsagt
alle WC-søknader være å anse som uforbindtlige i den kommende prosessen.
Det søkes om WC-turneringer via det ordinære søknadsløpet (egen avkryssingsboks på
skjemaet); under følgende basisforutsetninger til turnerings-gjennomføring:
• NBF bestemmer oljeprofil
• Ikke hcp, kun rent pinnefall
• Tidsplan, spesielt datoer for finalespill, kan ikke endres etter at WC-status er tildelt
Følgende frister må overholdes:
01.02.21

Frist for innsendelse av klubbenes ønsker til kretsen. Vedlagte
søknadsskjema skal benyttes. Om nødvendig, vennligst kopier flere eks av
skjemaet.

15.02.21

Frist for innsendelse fra kretsene av deres liste over godkjente turneringer,
inkl. eventuelle merknader. Det forutsettes at kretsene gjennomfører egne
terminlistemøter før innsendelse til Forbundskontoret, NBF.
(Søknadsskjemaene fra klubbene skal medfølge.)
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15.03.21

Frist for Forbundskontoret til å sende ut komplett forslag til terminliste til
kretsene for høring/korrektur.

01.04.21

Tildeling av turnering med status som WC-kvalifisering offentliggjøres

20.04.21

Terminlisten legges ut på bowling.no - og endringer skal deretter helst
unngås.

Kretsene bes sørge for, via terminlistemøter med klubbene, å unngå flere samtidige
turneringer innen samme krets, dersom det ikke er avtalt samkjøring mellom arrangørene.
Betydningen av kretsvise terminlistemøter understrekes, og at sluttresultat samlet sendes
inn til NBF. (Rett adressat, via e-post: erik.garder@nif.idrett.no)
Spillereglement for lokalligaer i regi av ulike kretser bes innsendt sammen med søknadene.
Til slutt anmodes det på det sterkeste om at det enkelte turneringsskjema fylles ut nøyaktig
og fullstendig: re-entry, hcp og kontaktperson er viktige opplysninger som det til dels slurves
med. Det faktum at skjemaene må fylles ut for hånd, og deretter scannes/sendes inn, er
fortsatt mest hensiktsmessig for NBF, selv i disse digitaliseringstider.. (Skjemaene skal
dessuten signeres fysisk = må uansett skrives ut.)
Til slutt benytter NBF anledningen til å ønske alle kretser og klubber God Jul og Godt Nytt År.
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