
 

Forbundsstyret foreslår følgende endringer i Turneringsreglementet til 

Forbundstinget 2020 
 

Kapittel 1, punkt 11: «Hvis ikke startkontingenten er betalt innen turneringens/mesterskapets 

start, kan arrangøren ilegge skyldneren et gebyr på 15 %, minimum kr. 100.»  

i.Punktet strykes.  

 

Begrunnelse: Det benyttes ikke forskuddsbetaling i dag på noen turneringer.   

 

Kapittel 1, punkt 16: «16. Premiering.  

I åpne turneringer kan arrangøren velge mellom følgende premieringsalternativer: 0: Ingen 

premiering. 1: Bare 1. premier. 2 a) 0-4 påmeldte deltakere: 1. premie, mer enn 4 deltakere: 1. 

og 2. premier. 2 b) 0-8 påmeldte deltakere: 1. premie, mer enn 8 deltakere: 1. og 2. premier. 3 

a) 0-4 påmeldte deltakere: 1. premier, 5-8 påmeldte deltakere: 1. og 2. premier. Mer enn 8 

deltakere: 1., 2. og 3. premie(r). 3 b) 0-8 påmeldte deltakere: 1. premie. 9-16 påmeldte 

deltakere: 1. og 2. premie(r). Mer enn 16 deltakere: 1., 2. og 3. premie(r). 

Premieringsalternativ oppgis i turneringsinnbydelsen. Ved alternativ 3 har arrangøren 

anledning til å gi ytterligere premier.»  

i.Punktet strykes og ny tekst blir: «I åpne turneringer skal arrangører premiere som følger: 0-4 

påmeldte deltakere: 1. premier, 5-8 påmeldte deltakere: 1. og 2. premier. Mer enn 8 deltakere: 

1., 2. og 3. premie(r). Arrangøren har anledning til å gi ytterligere premier.»  

 

Begrunnelse: Dette er premieringsalternativet som er innarbeidet for alle, og det kan like 

gjerne settes om standard. Lavere premiering enn dette bør ikke være mulig.   

 

 

Kapittel 1, punkt 16: «16. Premiering. 

ii.Legge til «I U9, U11 og U13 skal det gis deltagerpremie til alle 

deltagere.»  

 

Begrunnelse: Dette er kun en presisering og oppdatering i henhold til NIFs 

Barneidrettsbestemmelser. 

  

 

Kapittel 3, punkt 6: «Kretsene har anledning til å utarbeide spesielle bestemmelser for sine 

KM. Disse bestemmelser må ikke stride mot dette reglement og skal forelegges forbundsstyret 

til godkjennelse».   

i.Strykes.   

 

Begrunnelse: KK ønsker ikke at kretsene kan ha egne bestemmelser for KM. Det praktiseres 

heller ikke i dag.    

 

 

Kapittel 5, punkt 2: «I aldersbestemte klasser er det A- og B-klasser.»   

i.Legge til C-klasser.   

 



Begrunnelse: C klasser ble innført for en del sesonger siden, men Turneringsreglementet har 

ikke blitt oppdatert.   

 

 

Kapittel 5, punkt 2: «I klasse U9 og U11 finnes det ikke rangering og klassebetegnelsene må 

benyttes med skjønn. I de fleste situasjoner spilles det kun U9A og U11A. A- og B-klasser er 

beregnet på U13-U15-U17 og U19.»   

i.Strykes  

 

Begrunnelse: Eksempler or tilleggstekst er unødvendig i lovteksten.  

 

 

Kapittel 2: Kap. II. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP (NM).   

Forslag: Overskriften endres til: «Regler for Norgesmesterskap Junior og Senior»  

 

Begrunnelse: Vi ønsker å beholde egne regler for Junior og Senior NM, men vi ønsker ikke 

at UBM og Veteran NM skal gå under samme reglement.  

 

 

Kapittel 3: Regler for Kretsmesterskap (KM) 

Nytt punkt 7: Man kan kun delta i kretsmesterskap som arrangeres av kretsen man 

representerer. 

 

Begrunnelse: Dette er innarbeidet praksis og logisk i forhold til kretsmesterskapene, men bør 

stå eksplisitt. En spiller burde kun spille ett kretsmesterskap.  

 

 

Nytt punkt 8: Tilliggende kretser kan arrangere kretsmesterskap sammen. 

 

Begrunnelse: Oppdatering ihht. gjeldende praksis – noen kretser er såpass små at det ikke er 

hensiktsmessig å arrangere kretsmesterskap alene.  

 

 

 
 


