2018 -2019 Bestemmelser i Grenland BK
1. Medlemskap
Alle som skal delta i aktiviteter for Grenland BK må ha betalt sitt medlemskap før dette
kan skje. Medlemsskapsperioden: 1 juni - 31 mai året etter.
Medlemskapsprisene er fastsatt av klubbens årsmøte som ble holdt 7 mars 2017.:
 Aktiv medlem senior (23+)
kr.2800, Aktiv medlem U23 (19-23)
kr.1500, Juniorspillere
kr 1000, Støttemedlem
kr 200,I kontingenten for senior og U23 inngår lisensavgift til NBF. Dvs. at når kontingent er betalt
inn til klubben vil klubbens kasserer umiddelbart betale medlemmets lisens.
Nye medlemmer som melder seg inn i klubben etter nyttår betaler halv medlemskontingent.
Kontingenten skal være innbetalt til klubben innen ny sesong starter ca. 15. august.
2. Kamper/mesterskap
Regler for laguttak sesongen 2018-2019
Laguttakene til seriekamper gjøres av klubbens valgte oppmann. Laguttak til mesterskap
gjøres av oppmann i samerbeid med sittende styre.
1 laget. Spillerene på laget skal være de 4 med til enhver tid høyest rankingpoeng Forfall
etter laguttak erstattes ved opprykk nedenfra slik at alle nedenfor rykker et hakk opp.
Laguttakene gjøres av klubbens valgte oppmann, som sender e-mail til alle som skal spille
kamp.
Andre kriterier som må oppfylles er:
-Må delta på klubbens treninger regelmessig. Dvs. vært på trening minst 50% i lopet av de 4
siste ukene før laguttak gjøres.
-Melde fra svært tidlig (før laguttak) om kamper som man ikke kan delta i.
2 laget. På laget tas ut fem (fire i bortekamper) spillere. De 2 med høyest rankingpoeng etter
førstelagets spillere tas ut. Målsetting er at minst 50% av spillerne skal være juniorer. På dette
laget skal oppmannen også kunne gjøre unntak dersom det er ønskelig (alle seniorer som
ønsker det skal få være med å spille seriekamper)
Forfall etter laguttak erstattes ved Den med høyest snitt skal være lagleder. Laguttakene
gjøres av klubbens valgte oppmann, som sender e-mail til alle som skal spille kamp.
Andre kriterier som må oppfylles er:
-Må delta på klubbens treninger regelmessig. Dvs. vært på trening minst 50% i
lopet av de 4 siste ukene før laguttak gjøres.
-Melde fra svært tidlig (før laguttak) om kamper som man ikke kan delta i.
Veteranlaget De 4 spillerene med til enhver tid høyest registrerte snitt tatt ut fra NBF`s
veteranliga -liste tas ut først. Til de 2 første serierundene brukes fjorårets registrerte snitt.
Laguttakene gjøres av klubbens valgte oppmann, De 2 andre spillerene som tas ut skal gå på
rotasjon slik at disse (5-6 stk.) får spille ca. like mye.
Følgende regnes//telles som klubbens treninger
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Klubben har 2 felles-treninger i uka. 1 for seniorer og 1 for juniorer. I tillegg har
klubben rabatterte priser i visse tider lørdag/søndag.
Laguttakene skal gjøres etter følgende prioriteringer:
1. Treningsoppmøte (antall)
2. Rankingpoeng

 Kjøregodtgjøring/reiseregning i forbindelse med seriekamper
Klubben betaler bilgodtgjøring til bortekamper etter innsending av utfyllt
bilgodtgjøringskjema til kasserer. Klubben dekker kr. 2,- pr. km + andre utgifter i
forbindelse med reisen. Bommer, ferjer, parkering og overnatting.

Norgesmesterskap
 Singel/double: Klubben betaler påmeldingsavgift for den enkelte spiller. Kjøreutgifter
og eventuell overnatting betales av spilleren selv.
 Lag: Klubben betaler påmeldingsavgift for laget. Kjøring og overnatting betales av
spillerene selv.
 Singel/double veteran: Klubben betaler påmeldingsavgift for den enkelte spiller.
Kjøring og overnatting betales av spilleren selv.
 Lag veteran: Klubben betaler påmeldingsavgift for laget. Kjøring og overnatting
betales av spillerene selv.

Kretsmesterskap (VTBK)
 Singel/double: Spiller betaler sin egen påmeldingsavgift.
 Lag: Klubben betaler påmeldingsavgiften.
3. Klubbmesterskap/Vårmesterskap
 Spiller betaler påmeldingsavgift.
4. Deltagelse i cuper
 Spiller betaler selv alle utgifter i.f.m. deltagelsen
5. Dugnad


Alle aktive medlemmer skal kunne jobbe dugnad når dugnaskomiteen ber om det.
(Frikjøp av remissklistring gjelder ikke andre dugnader.)

6. Trening
 Seniorer betaler kr.100,- pr. gang når det er fellestreninger. På lørdager 10-12 og
søndager 12-14 betaler hver enkelt direkte til hallen med serieprisen klubben har
avtale om.
 Juniorer betaler kr.50,- når det er juniortreninger på tirsdager. På lørdager 10-12 og
søndager 12-14 betaler hver enkelt direkte til hallen med serieprisen klubben har
avtale om.

7. Miljøordning
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Juniorgruppa i Grenland Bowling utlyser konkurransen. "Best lagånd" Reglene er enkle:
"støtt lagkammeratene dine" "fullt fokus på spillet" "møt på trening og kamper"
Klubben kårer månedens beste lagånd, og den med flest kåringer i løpet av høsten 2018
stikker av med premien (bowlingserier). Ny konkurranse starter igjen i 2019 og ut sesongen.
En komite bestående av 1-2 juniorer og 1 senior skal være de som plukker ut vinneren.

8. Utmerkelser
 Trenings"ivern". Skal gå til den junioren som har flest treninger i sesongen. Han/hun
må også vise vilje til å forbedre sine tekniske ferdigheter og ha vist fremgang i løpet
av sesongen.
 Årets juniorspiller. Utmerkelsen skal gå til han/hun som utnevnes av en egen komite
ved sesongslutt så sant det finnes en verdig kandidat. Hvis det er likheter mellom flere
kandidater kan dette avgøres ved avstemning i klubbens årsmøte samme år.
Kandidat skal være en verdig representant og vurderes ut i fra et helhetsmessig inntrykk.
Seriespill, treninger, mesterskap-/cup-resultater skal være gjeldende faktorer.

 Årets spiller. Utmerkelsen skal gå til han/hun som utnevnes av en egen komite ved

sesongslutt så sant det finnes en verdig kandidat. Hvis det er likheter mellom flere
kandidater kan dette avgøres ved avstemning i klubbens årsmøte samme år.
Kandidat skal være en verdig representant og vurderes ut i fra et helhetsmessig inntrykk.
Seriespill, treninger, mesterskap-/cup-resultater skal være gjeldende faktorer.
Om dette er samme spiller som årets juniorspiller deles det ikke ut utmerkelse for Årets
juniorspiller.
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