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Oslo, 19.09.02

Diverse spørsmål til Forbundsstyret.
Som krets er vi veldig interessert i det som skjer i bowling Norge. Vi håper at følgende spørsmål vil
bli tatt opp på deres neste møte og besvart etter beste evne. Vi ønsker også en redegjørelse på hvem
som har ansvaret for de punktene vi stiller spørsmål ved.
Årets ”Blå (Hvit)” Bok
Denne kan vel i beste fall kalles et makkverk. Har man ikke lengre råd til å trykke boken i de
vanlige farger? En forside som tydelig viser ”klipp og lim” av bilder hører vel ikke hjemme i 2002?
Allerede på side 3 ser man at innholdsfortegnelsen kun er en kopi av tidligere år, det står at man kan
endre info om klubbene på nettet. Er dette oppe? Toppteksten på side 4 er kuttet slik at ”Norges”
kommer i bunn av side 3. På side 4 står det tillitsvalgte som en overskrift. På side 6 står det at
komitéer og utvalg finnes på web. Gjør de det? Til slutt spør vi hvor det har blitt av adresser
bowlingklubber, oversikt norske rekorder, osv? Vi har prøvd nettet , men fant ingenting.
Årets kretsleder seminar
Det har nå gått 6 måneder siden dette ble avholdt og vi har ennå ikke mottatt referat, som ble lovet
under seminaret. Vi etterlyser også oppfølging av en del saker som ble tatt opp den helgen. Blant
annet tenker vi på innspillet angående profilering, der web ble nevnt som nyhetsbærer. Vi diskuterte
også nye tekniske muligheter for behandling av serieresultater, ”Nye Norsk Bowling på nett” og
sportslig rangeringssystem for landslagsspillere. De berømte 40 % av turneringsavgiften (kr. 20,-)
til medlemsblad, ble diskutert distribuert via mail. Vi har vel ikke sett verken mail eller blad. Den
nye lisensen ble diskutert, dette tar vi som et eget punkt.
Årets lisens!
Hvordan er det tenkt at årets lisenslapp skal overleve 1 –ett år!!! Den gamle var jo faktisk holdbar.
Vi er klar over at manglende snitt ble diskutert på kretslederseminaret, men vi fikk ikke inntrykk av
at omslaget skulle forsvinne. Vi ønsker også en redegjørelse på om lisensen er gyldig i utlandet da
FIQ merket mangler.
Årets World Cup kvalifisering
Burde ikke en slik kvalifisering avholdes i en NBF godkjent hall? Vi stiller også spørsmålstegn ved
bruk av handikap i en slik kvalifisering. Nå var man veldig nær å måtte sende en kvinnelig C spiller
til årets World Cup. Både 2, 3 og 4 plassen i dameklassen ble besatt av C-spillere. Hvilket signal
ønsker NBF å formidle sportslig og økonomisk ved en slik håndtering av World Cup?
Vi ønsker også å få rede på hvilke kriterier som ligger til grunn for utvelgelse av turneringer til
neste års kvalifisering. Vi tenker spesielt på spilleform, egne dameklasser, premier osv.
NM Lag 2002
Vi mailet innbydelsen 12.september, hvorfor ligger den ikke på nett?
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www.bowling.no
Det har gjentatte ganger blitt fortalt av forbundsstyret hvor flott det skal bli med nye hjemmesider.
Det har også blitt fremhevet hvilke muligheter internett gir med hensyn til profilering av
landslagsspillere samt utgivelse av nyheter og resultater ved internasjonale mesterskap.
Det har IKKE ved noen av de internasjonale mesterskapene i sommer vært noe som helst
forhåndsomtale. All informasjon har kommet etter at mesterskapet var avsluttet. Dette er vel ikke
godt nok.
På forsiden står det i dag (19/9-2002) at årets World Cup kvalifisering skal gå i Bodø. Snart 3 uker
etter kvalifiseringen har det ikke stått ett eneste ord om hvem som kvalifiserte seg.
På forsiden står det også om kommende turneringer, som alle forlengst er ferdige.
Snittlister er ikke oppdatert så langt i sesongen.
Tips fra Ulf har blitt en stående vits, da det ikke er oppdatert noe siden 31/10-01. Ellers en
glimrende ide, dersom det hadde vært oppdatert.
På sportslig aktivitet står det at nye team skal komme i august.
Team Junior har vel blitt endret siden 22/10-01?
Under kontoret står det ”mer om den enkelte finnes i menyen……”.
Samme teksten som ovenfor er også nevnt for Forbundsstyrets medlemmer.
Men det finnes ingen linker under disse valgene.
På samme side står det også at Rune Dybesland er varamedlem. Det er vel en stund siden han ble
oppgradert til styremedlem.

Med vennlig hilsen
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