Norges Bowlingforbund
Aktivitetsplan
Formål med dokumentet
Dokumentet lister opp alle de aktiviteter og tjenester overfor klubber og spillere som er en del av
den daglige driften av NBF.
De aktivitetene som går mot sportslig på topp-plan er dekket av sportsplanen.
Dette synliggjør hvilke oppgaver NBF har, og hva man må prioritere, hva man kan effektivisere eller
rasjonalisere dersom man har nok eller for lite ressurser.

Dagens situasjon
NBF har 3 ansatte i 2.5 stillinger som server 11 kretser, ca 100 klubber og 2000 aktive spillere.
NBF arrangerer årlig 5 NM og 3 øvrige mesterskap.
NBF drifter 3 nasjonale ligaer.

Økonomi
Inntektskilder: NIF, klubbavgifter, turneringsavgifter, medlemskontingenter og sponsor
60% av utgiftene går til administrasjon og komiteer/utvalg. 5.5% til informasjon og media. 1.2% til
kurs (tall fra 2013).

Aktiviteter
Administrative
●
●
●
●
●
●

●
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Økonomi
Innkreving av klubbkontingenter/ spillerlisenser / turneringsavgifter
Service/ svare på spørsmål
Forberede til Ting / Seminar
Vedlikeholde/oppdatere regelverk/instrukser
Medlemslister
○ Oppdatering av klasse
○ Spilleberettigelse
○ Historikk (snitt/klubbtilhørighet)
Oppstart av ny klubb
Utdanning
○ Kursmateriell
■ Distribuere
■ Oppdatere
○ TULIK
○ Trenerforum

○

●

●

Lister over
■ Godkjente turneringsledere
■ Utdannede trenere
■ Aktivitetsledere
○ Hallkontrollører
Godkjenningsordning for hallene
○ Reglement
○ Oppfølging
Arkiv
○ Hederstegn
○ Merker
○ Resultater fra mesterskap
○ Vinnere fra Landsliga
○ Norske rekorder
○ Tingdokumenter/protokoller
○ FS-referater
○ Trykksaker

Sportslige
●

●

●

●
●

●

Landsliga
○ Invitasjon
○ Oppsett
○ Resultatservice
○ Behandle protester/klager
○ Premiering
○ Nyheter og pressemeldinger
Norske og nasjonale mesterskap
○ Utlysning
○ Tildeling
○ Oppfølging av arrangør
○ Utsending av invitasjon
○ Nyheter og pressemeldinger
○ Evaluering
Turneringsspill
○ Terminliste
■ Rammebetingelser
■ Sammenstilling
■ Distribusjon
○ Resultatservice
Sommerleir
Utdanning
○ Trenere
○ Turneringsledere
Breddetiltak
○ Trener til regionale samlinger

Årshjul
Årsskifte

Utsending av invitasjon til å søke om turneringer for neste sesong

1.mandag i januar

Oppdatering av klasse for alle spillere

januar

NM junior

31.januar

Frist for utmelding for overgang til ny klubb i sesongen

1.februar

Frist for innsending av turneringssøknader til krets

15.februar

Frist for krets for innsending av liste av godkjente turneringer til NBF

februar-mars

NM veteran

31.mars

Frist for serier til NM sgl/dbl

april

Ting/Seminar

april

Terminliste legges ut på bowling.no

mai

NM sgl/dbl

15.mai

Utsending av invitasjon til ligaspill

1.juni

Sesongsskifte

1.mandag i juni

Oppdatering av klasse for alle spillere

8.juni

Frist påmelding ligaspill

15.juli

Frist for betaling av klubbkontingent

1. august

Utlegging av kampoppsett på bowling.no

oktober

Norwegian Open

1. november

Siste first for lisensiering av utenlanske spillere

november

NM lag

november

NM U23

desember

