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Møteprotokoll   
Vår dato Vår referanse 

22.9.22 FS 7/22 

Referent 

Kirsten Wille (KW)     FS-møte nr 7/22 – 22.9.22 

Tilstede: 

Halgeir Ludvigsen (HL) 

Terje Vestby Andresen (TVA) 

Åse Jakobsen (ÅJ)  

Christer Jacobsen (CJ)  

Grace Kristiansen (GK) 

Jørgen Mathiesen (JM) 

Nicolas Osborg (NO) fra Sak 60/22 

Christin A. Löfman (CAL) 

Jørgen Mathiesen (JM) 

Kirsten Wille (KW) 

Alexander Faye Schøll (Sak 57/22) 

 

 
     Forfall: 
 

 
  Kopi til 

Kontrollkomiteen  

Lovkomiteen  

Ungdomsutvalget 
 
 
 
 

Møtested: Teams 

Møtedato/-tid:   Torsdag 22.9.22 

 

AGENDA 

56/22 Godkjenning av innkalling og protokoll fra FS-møte 5/22 FS 

        

57/22 Diskusjonstema:  

  a)  Hvordan skal vi nå vår hovedmålsetning; Synliggjøre    HL/KW 

            og få bowling anderkjent som idrett? 

   Innledning v/Alexander Faye Schøll, daglig leder  

   Crowdmanager   

                 

58/22    NBFs Strategiplan 2021-2023 -  Diskusjon       KW    

    

   59/22 Beslutningssaker: 

   a) Spillereglement UNM 2022        ÅJ 

    b) Spillereglement NM Lag 2022       ÅJ 

  c) Prøveordning Dameliga 2022-2023       ÅJ/HL 

 

   60/22                Resultatrapport pr.15.9.22                       HL   

     

   61/22        Referatsaker            

      a) Dameturnering på Hønefoss 1.- 4.9.22 - Evaluering      ÅJ 

      b) Prøveordning Dameligaen 2022-2023 - Status         ÅJ/TVA 

      c) Utvalg – Rankingsystem - Status        HL 

      d) NBFs Jubileumsfest 8.10.22 – Program og påmelding     KW 

      e) Norwegian Open by STORM 2022 – Evaluering      KW 

      f) Presse NM 2022 – Evaluering        KW 
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     g) HABY Bowling Celebrity Invitational 2022 - Evaluering                 KW 

h) NM veka 2023 – Status           KW 

 
 

   62/22     Rapportering fra Sportslig            UH 

 

   63/22     Nytt fra Kontoret          KW 

       GS informerer   

 

   64/22     Eventuelt 

       

  

 

PROTOKOLL 

 56/22   Godkjenning av innkalling og protokoll 
    Protokoll fra FS-møte 6/22 ble offentliggjort på bowling.no 18.8.22. 

    Vedtak: 

   Innkalling ble tatt til etterretning og godkjent. 

    Det kom en tilføyning til Protokoll 6/22 – Sak 52/22 – JM ønsker en tilføyning om 

    at han er i mot Prøveordningen på Dameligaen 2022-2023.  Utover det ble Protokollen 

    tatt til etteretning og godkjent. 

    2 saker ble meldt inn som beslutningssaker. 

    Det ble meldt inn 3 saker til Eventuelt. 

 

  57/22   Diskusjonstema:  

      a) Hvordan skal vi nå vår hovedmålsetning; Synliggjøre og få bowling  

     anerkjent som idrett? 

     Innledning v/Alexander Faye Schøll, daglig leder Crowdmanager 

     AFS gikk gjennom de aktivitetene vi har kjørt FB og Insta som JM har hatt  

     hovedansvaret for.  Det har så langt skapt godt arrangement.  Han informerte videre om  

     de mulighetene som ligger i nyhetsbrev og andre tiltak.  Disse vil bli tatt opp og diskutert 

     på Julemøtet i desember. 

            

       

58/22   NBFs Strategiplan 2021-2023 - Diskusjon 
              På grunn av tidspress, så ble denne saken overført til neste FS-møte 8/22.   
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  59/22  Beslutningssaker: 
a) Spillereglement UNM 2022 

I Sak 50/22 ble spillereglement for UNM2022 vedtatt, men skulle renskrives og sendes FS 

før offentliggjøring.   

Vedtak: 

Reglementet slik det foreligger på invitasjonen ble vedtatt enstemmig. 

 

b) Spillereglement NM Lag 2022 

Det oppnevnte utvalget har foreslått en prøveordning med Bakers-format i NM Lag. 

Det er også foreslått endring av finaleformatet.  Endringen vil også medføre endring  

av premiering.  Utvalget har vært i kontakt med arrangør, som har sagt seg villig til å  

arrangere mesterskapet etter det nye formatet. 

Vedtak: 

FS vedtok enstemmig å gjennomføre prøveordningen.   

 

c) Prøveordning Dameligaen 2022-2023 

I Sak 52/22 ble det vedtatt å gjennomføre en prøveordning i Dameligaen 2022-2023. 

Vedtak: 

Utkast til spillerformat ble enstemmig vedtatt. 

 

d) Redusert krav på antall serier til NM 

Som følge av at NM Lag 2022 vil spilles som Bakers, og at dette ikke var kjent 

ved sesongstart, reduseres krav til NM med 15 serier. 

Vedtak: 

FS vedtok enstemmig å redusere krav til NM med 15 serier.  

 

   60/22   Resultatrapport pr.15.9.22 

        HL redegjorde muntlig.  Resultatrapporten viser at regnskapet er i henhold til budsjett. 

  

   61/22   Referatsaker 
     a) Dameturneringen på Hønefoss 27.8 – 4.9.22 - Evaluering 

     På grunn av tidspress ble saken overført til neste FS-møte. 

     

      b) Prøveordning Dameligaen 2022-2023 – Status 

    ÅJ informerte.    Sølvkula, Glåmdal og Solør ønsker ikke å delta i prøveordningen.      

      I forkant av FS-møtet hadde  Drammen Tigers trukket laget.  Det er nå 8 lag påmeldt til    

      prøveordningen for årets Dameliga. 

 

      c) Utvalg – Rankingsystem - Status 

      Det har ikke vært avholdt noe møte den siste tiden i utvalget.   

      

     d) NBFs Jubileumsfest 8.10.22 – Program og påmelding 

     KW informerte.  Det er nå påmeldt 67 deltagere til festen.  Kjøreplanen ble gjennomgått. 
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     e) Norwegian Open by STORM 2022 - Evaluering 

     Ingen skriftlig evaluering forelå.  På grunn av tidspress ble saken flyttet til neste FS-møte. 

    

     f) «Presse-NM» 30.8.22 - Evaluering 

     KW informerte.  NBF inviterer for første gang pressen til Veitvet.  4 mediehus deltok med 

      stor entusiasme og engasjement.  «Presse-NM» vil bli et årlig event. 

 

      g) HABY Bowling Celebrity Invitational 2022 

      KW informerte.  Arrangementet ble veldig vellykket og det har skapt veldig mange gode 

      ringvirkninger, bidrag og publisitet i etterkant av turneringen.   

       

      h) NM Veka 2023 

      KW informerte.  NM Veka 2023 skal arrangeres i Stjørdal og Trondheim.   

      Dessverre går NM Veka 2023 i Uke 24 og det er midt i EM for herrer 2023. 

      I 2024 går NM Veka på Hamar i september på grunn av OL/PL i Paris. 

 

   62/22   Rapportering fra Sportslig 

    UH orienterte FS om den sportslige situasjonen. Første mesterskap for SportBowlingNorge 

     Elite Veteran blir ESC 2023 i Aalborg.  Pr. idag finnes det ikke midler og ressurser til å  

     fullfinansiere dette på samme måte som de øvrige landslagene.  I løpet av september vil det  

     bli sendt ut en spørreundersøkelse til denne målgruppen hvorvidt de er villige til å stille  

      med egenandeler for å sikre norsk deltagelse.   Et eventuelt uttak til ESC 2023 vil bli  

     foretatt på sportslig grunnlag.   

 

   63/22    Nytt fra Kontoret 

      GS informerte.   

 

   64/22    Eventuelt 

       a) Tilbakebetaling – innbetalte spillerlisenser og liga-avgift 

                   KW informerte om at de klubbene som ikke ønsker å bli med i prøveordningen for  

                   Dameligaen,  har fått tilbakebetalt liga-avgiften.  De spillerne som har betalt lisens kun for  

        å spille liga og ikke vil spille turneringer kan få tilbakebetalt lisensen dersom de 

                   ønsker det. 

 

      b) Spørreundersøkelse  

      På grunn av tidspress så ble denne undersøkelsen ikke gjennomgått.  

 

      c) Målsetning Serieoppsettet 2023-2024 

      Forbundet har mottatt henvendelser med ønske om at det blir bedre tid til planlegging 

      av første serieomgang.  På grunn av tidspress ble saken overført til neste FS-møte.        

     

 

27.9.22 

Kirsten Wille 


