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Norges Bowlingforbund - SportBowlingNorge 
 
Vi i Norges bowlingforbund ønsker med dette dokumentet å synliggjøre toppsatsningen vår.  
 

Toppidrett i form av konkurranser, er idrett hvor målsetningen er jevnlige prestasjoner på det 
høyeste nivået nasjonalt og internasjonalt.  
Betegnelsen eliteidrett brukes noen ganger synonymt med toppidrett. Et mindretall 
bedriver toppidrett, i motsetning til breddeidretten, som de fleste driver med.  
Dette mindretallet er hva Olympiatoppen betegner som toppidrett. Skal vi i fremtiden bli sett på 
som en idrett som bedriver toppidrett og være i posisjon for å være med i fremtidige 
diskusjoner om å komme med i OL, er det viktig å ha en tydelig strategi på vår toppidrett.  
Dette betyr at hvert alders- og kjønns- relatert landslag har sine respektive mesterskap, hvor 
det stilles krav i henhold til toppidretts strategien for deltakelse i internasjonale mesterskap. 

Med dette dokumentet spisser vi kriteriene for fremtiden, slik at våre spillere skal ha bedre 
forutsetninger for å lykkes i mesterskap.  
Vi kommer til å være strengere på å følge disse, og klarere på å ikke ta ut dem som ikke oppfyller 
disse. Det kan i verste fall føre til at vi ikke kan stille på alle mesterskap fremover med fulle lag, 
eller i det hele tatt. 
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SportBowlingNorge 2023 
Vi har nå endelig kunnet legge tiden med Team Norge bak oss og øke fokusen på morgendagens 
struktur for utvikling og landslag.  
Etter flere utsettelser grunnet pandemien er nå SportBowlingNorge i gang for fullt med fler og 
fler aktiviteter.  

2021 og 2022 har inneholdt samlinger, konkurranser og mesterskap hvor vi kunnet skaffe viktige 
erfaringer som vi kunnet bruke i planlegging og strukturering for fremtiden. 
Etableringen av SportBowlingNorge Elite er på plass og det er klart for å komme i gang med en 
mer målrettet utvikling av Sporten bowling i henhold til dagens og morgendagens krav og 
forventninger på den oppdaterte moderne bowleren og bowlingmiljøet.  

Så hva er konsekvensene? 

Fraværet av verdifull konkurranseaktivitet, manglende gjennomføringsmuligheter av felles 
aktiviteter og annen aktivitet som normalt ligger til grunn for progressiv utvikling og evaluering 
av utøvere har ikke gjort overgang til, og oppstart av, SportBowlingNorge prosessene enkel.  

"Toppidrett" defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de 
beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. 
Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er 
for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse. 

Dette er Olympiatoppens definisjon for topp- og elite-idrett og som ligger til grunn for hvordan 
den øvrige idretten utvikler seg og benytter idrettens resurser. 

Den globale utviklingen av sporten bowling skjer raskt og det krever gode resursprioriteringer 
for å henge med i toppen av dagens resultat miljø.  
Bowlingteknikken er under rask utvikling, og har så vært i mange år, hvor behovet for kraft, 
rotasjoner og taktisk kunnskap er tydeligere for å kunne hevde seg enn tidligere.  
De raske og kontinuerlige endringene i spilleforholdene, som det moderne bowlingmiljøet 
tvinger frem, skaper andre kriterier på teknikk, taktikk og fysikk for at prestasjoner på øverste 
nivå skal bli en etablert langsiktig realitet enn hva den tradisjonelle bowlingteknikken kan levere 
generelt.  
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Veien videre? 

SportBowlingNorge Elite er en spissing av den strukturforandring som er påbegynt med 
SportBowlingNorge. 

Nye kriterier blir etablert og nødvendige prioriteringer blir gjort for at vi skal ha mulighet til å 
bygge opp utøvere som vi håper skal kunne konkurrere på øverste plan i fremtidens 
internasjonale konkurranser og mesterskap.  

Med de begrensede resurser som er virkeligheten for Norges Bowlingforbund i dag så er det 
mange tøffe valg som må gjøres. De nye gruppekriteriene er bland annet et resultat av denne 
virkeligheten.  

En viktig prioritering, og et viktig valg, er å bygge opp struktur og miljø med fokus på 
forutsetninger for suksess 

Vi ønsker derfor å invitere deg som utøver i SportBowlingNorge Elite.  

Fra 2023 kan spillere kun representere Norge ved mesterskap ved å være del av 
SportBowlingNorge Elite.  
SportBowlingNorge Elite verdigrunnlag baseres på utvikling, og definisjon, av de 5 egenskapene 
som definerer de beste idrettsutøverne: 

- Versatility – Tilpassningsdyktighet 
- Accuracy – Presisjon 
- Power – Kraft/Styrke 
- Repetability – Repeterbarhet 
- Knowledge – Kunnskap 

Disse 5 egenskapene beskriver den vei som utvikler utøveren ikke bare idrettsspesifikt, men 
også som en generell toppidrettsutøver.  

Spillere kommer kun å bli nominert til landslag etter sammenligning av prestasjoner og 
arbeidsinnsatser fra/ved SportBowlingNorge Elite aktiviteter og internasjonal 
konkurransevirksomhet og i henhold til de spesifikke aktivitetskriteriene som ligger for hver 
utøvergruppe (se eget vedlegg).  
(gjelder ikke ECC da det er den nasjonale mesteren som skal representere Norge) 
 
Vi håper derfor at du som utøvere er interessert av å være en del av morgendagens Elitebowlere 
og gripe muligheten til din personlige utvikling og som en del av et flott idrettsmiljø. 

For å kunne planlegge og forberede aktiviteter grundig ønsker vi at du sender oss et svar innen 
den 20. desember 2022.  

Fravær av svar innen frist fra utøvere noteres som at man ikke er interessert av SBN Elite for 
2023. 

Vi ønsker å offentliggjøre SBN Elite i romjulen 2022 for å starte 2023 med høy intensitet. 
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Seleksjonsprosess for 2024. 

For å skape en tydeligere og bedre forutsigbarhet har spillere fra 1/1-2024 forskjellige 
måter å bli invitert til SportBowlingNorge Elite fra. 

1. Nasjonal prestasjon som baseres på plassering 
a. fra NM sgl/dbl, Norwegian Open og SportBowlingNorge aktivitet.  
b. fra konkurranser med SportBowlingNorge Elite status. 

2. Helhetsbilde av prestasjoner og innsats fra  
a. prestasjoner fra punkt 1  
b. prestasjoner fra internasjonale mesterskap 
c. deltakelse og plasseringer fra EBT/WBT/IBF turneringer 
d. treningsprosess og dokumentert utvikling  

i. Bowling 
ii. Fysisk 

iii. Mental 
e. Evne og vilje til å ta mot instruksjoner, både på og utafor banen. 
f. Interaksjon med andre SportBowlingNorge Elite spillere og ledere.  

SportBowlingNorge Elite kommer på U21, Senior og 50+ nivå begrense antallet utøvere 
fra og med 2024. Eksakt hvor mange som blir i hver gruppe er avhengig av hvordan 
fremtidens mesterskap kommer å se ut.  
Vi avventer informasjon fra både Europeiske Bowlingforbundet (EBF) og det 
Internasjonale Bowlingforbundet (IBF). 

Spillere kvalifiserer seg direkte via resultat (kriteria 1 & 2) og opp til 4 utøvere inviteres 
utefra egen spesifikasjon.  

Hvis en invitert utøver fra uttakskriteria 1 og 2 takker nei skal neste utøvere i 
rekkefølgen bli invitert. Hvis ingen av de 5 første utøverne fra uttakskriteria 1 og 2 
ønsker sin plass så er det opp til SportBowlingNorge ledelse, coacher og 
trener/spillerutviklere til å avgjøre hva som er konsekvensene og om det åpnes opp for 
å invitere andre utøvere.  
Hvis en utøver takker nei er det opp til SportBowlingNorge ledelse, coacher og 
trenere/spillerutviklere til å avgjøre om det skal inviteres erstatter til plassen.  
Det er ikke automatikk i at det skal inviteres 8 spillere. Hvis utøverne i miljøet ikke 
oppfyller de grunnleggende forventningene så kan det medføre at SportBowlingNorge 
Elite kun består av 4 spillere. 

Ulf Hämnäs 
Sportsjef/Hovedcoach 
ulf.hamnas@nif.idrett.no 
48042706 

Tore Danielsen 
Juniorcoach/Spillerutvikler 
tore.danielsen@glamox.com 
95219749 

Leif Espen Skjegstad 
Ass. Coach/Spillerutvikler 
l.e.s@online.no 
91714283 


