Norges Bowlingforbund
V/Forbundsstyret
Serviceboks 1 U.S.
0840 OSLO
Oslo, 01.06.2001

VEDR. BREV OM AVDELINGSINNDELINGEN I 2. DIV. HERRER – REISETILSKUDD
Vi i styret i Oslo Bowlingkrets har mottatt kopi av nevnte brev datert 29.05.2001.
Etter å ha lest dette brevet som gjelder reisetilskudd til 2. div. herrer vil vi gjerne få
kommentere en del ting.
1. Forslagene som forbundsstyret har satt opp strider helt klart imot vedtaket som ble gjort
på Forbundstinget. Der ble det vedtatt at avdelingen i 2. div. herrer skulle være
reigonstilpasset. Det som nå er forslaget er at hvis ikke lagene i avd. A og B betaler kr.
10.000,- hver i reisetilskudd til avd. D så vil alle disse tre avdelingen bli trukket på nytt.
Det betyr da at avd. A, B og D vil alle få en mye høyere reisekostnad enn forventet.
2. Det store spørsmålet er jo da – hvor i all verden er avd. C i dette regnestykket?
3. For det tredje, hvorfor har ikke alle avdelingen mottatt dette brevet? Det gjelder vel for
hele 2. divisjon herrer?
4. Videre så har mangen av klubbene i avd. A og B også førstelagene sine i høyere
divisjoner. Det betyr at de allerede har betydelige reiseutgifter med disse lagene fra før,
om de ikke skal få enda mer utgifter i en divisjon som de ikke hadde regnet med de alt for
store reiseutgiftene i.
5. Vi ser på dette brevet som en regelrett trussel til lagene i avd. A og B og vil bare si at vi
støtter alle de klubbene i vår krets som velger å gå for det siste alternativet – altså å trekke
seg uten at det medfører gebyr. Vi vil da anbefale klubbene å melde seg på i 3. divisjon
der det ennå er muligheter for påmelding.
6. I tillegg synes vi at et økonomisk problem som oppstår i en av divisjonene pga. store
reisekostnader bør ikke være opp til klubbene å løse, men noe som Forbundet løser direkte
med avdelingen det gjelder.

Vi vil bare til slutt informere Forbundsstyret om at dette brevet vil bli sendt til samtlige
klubber i 2. divisjon herrer, kretsene og seriekomiteen.
Vi håper at Forbundsstyret revurderer sitt vedtak om reisetilskudd i 2. divisjon Herrer.
Med vennlig hilsen
Oslo Bowlingkrets

Sverre Lund
Leder

Vedlegg:

Brev fra Forbundet,
Brev fra Seriekomiteen med forslag om reisetilskudd
Foreløpig forslag til avdelingsoppsett

Kopi:

Alle klubbene i 2. divisjon herrer
Alle kretsene
Seriekomiteen

