Endringsvedlegg til Lovhefte av 10. februar 2018
Dette dokumentet er ment som en veileder og oversikt over hvilke endringer som er gjort i forhold til den
forrige utgaven av Lovheftet (pr 01.09.2017). Med forbehold om eventuelle feil og mangler.
Lovheftet
Har foretatt noen få kosmetiske endringer i grammatikken,
Generelt
generelt
rettskrivningen, elementære og åpenbare feil m.m.
vedlikehold
«Klasse»-begrepet er tidligere blitt brukt i ulike betydninger og
sammenhenger, det være seg lisensklasse, spilleklasse,
klasseinndeling, startklasse, klasse m.m. Vi har valgt å endre teksten i
lovheftet ved å være mer tydelig på hva klasse innebærer i de enkelte
tilfellene. Er det snakk om inndeling etter alder (tidligere lisensklasser)
benytter vi nå aldersbestemte klasser (se § 4.8), er det inndeling etter
Lovheftet
Endring av
prestasjonsnivå i henhold til rankinglister (tidligere spilleklasser) kaller vi
generelt
begrepsbruk
det nå rankingklasser (se § 4.9). I noen tilfeller, der betydningen er klar
nok som den er, eksempelvis der hvor det fremgår tydelig av teksten hva
det siktes til, har vi valgt å bruke det enkle begrepet klasse, eller ikke
foretatt noen endring, f.eks. klasse i forbindelse med klasseinndelingen i
en turnering som fører mot separate resultatlister (=> i betydningen
resultatklasse), de kjønnsbestemte dameklasse, herreklasse etc.
InnholdsOppdatert i hht endringer som er gjort i dokumentet.
Oppdatering
fortegnelsen

Ingress kap1
§ 1.5

Satt inn dato for NIFs godkjenning av NBFs reviderte lov etter
Forbundstinget 2017
Overskriften er endret til «Kontingent, avgifter og lisens» >> i henhold til
kommentar fra NIFs lovutvalg i forbindelse med godkjenningen av
kapittel 1 etter Forbundstinget 2017.

Oppdatering
Oppdatering

§ 2.9.4

Oppdatert henvisningen > til ny § 4.28.3 e.

Oppdatering

§ 2.10.1

Endret/oppdatert lenkene i fotnotene 21 og 22 => listene over godkjente
vaskeprodukter til bruk under spill.

Oppdatering

§ 4.4.6

Korrigert feil henvisning til NIFs lov

§ 4.4.7

Korrigert feil henvisning, og oppdatert teksten i forhold til endringer i
NIFs lov. Ny tekst: En klubb kan, jf. NIFs lov § 10-6 2.ledd, frata
medlemskapet fra et medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper
automatisk sitt medlemskap i klubben og skal strykes fra klubbens
medlemsliste.

Oppdatering

§ 4.6

Utvidet/oppdatert overskrift

Oppdatering

§ 4.6.5 g-h

Oppdatert henvisningene

Oppdatering

•
•
•
•

Oppdatering/
endring

§ 4.8.1

•

Endring i teksten
Tilføyd henvisninger for Barn U-11 og Barn U-13.
U-21 og U-26 flyttet til ny § 4.8.2.
Definisjonen av aldersklassen «senior» endret til alt mellom junior og
pensjonist.
Oppramsingen utgjør nå en fortløpende aldersstige fra 6 år til 67 år

Feilretting

+, med kulepunkter

Tidligere § 4.8.2

Ny § 4.8.2

Ny § 4.8.3

Tidligere paragraf 4.8.2 er strøket. §§ 1.5.3 og 1.17.1 h dekker formålet.
Ny paragraf for NBFs aldersbestemte klasser som avviker fra den
fortløpende aldersstigen i § 4.8.1. U-21 og U-26 er hentet hit fra tidligere
§ 4.8.1 og de aldersbestemte klassene i Veteran NM er tatt inn med
henvisning.
Ny paragraf for å gi arrangør mandat til fritt å kunne velge
klasseinndeling etter egne ønsker.

§ 4.9.4

Endring i teksten uten endring av innhold

§ 4.10

Ny ingress med forklarende tekst.

Ny § 4.10.2

Ny paragraf for å definere tydelig hva som legges til grunn for
klasseinndelingene i handikapsystem A-C.
(Videre nummerering forskyves med +1.)

§ 4.17.9

Feil i tekst endret.

Ny § 4.20.3
§ 4.24.7
§ 4.25.2
§ 4.25.3
Ny § 4.25.4
§ 4.26.4
§ 4.26.9
§ 4.26.10

Tilleggskrav til makslengde på helgeturneringer.
(Videre nummerering forskyves med +1.)
Tillegg for å definere bruken av alle inntektene fra turneringsavgiften:
1/3-del av turneringsavgiftene (…) går til generelt breddearbeid innen
NBF.
Teksten endret og utvidet for å gi et mer utfyllende, detaljert og
avklarende innhold.
Endret denne paragrafen slik at den kun tar for seg klasseinndeling etter
aldersbestemte klasser. Satt inn fotnote for unntak i hht spesielle
bestemmelser for Veteran og mix-lag i Junior NM.
Ny paragraf som tar for seg klasseinndeling i forhold til rankingklasser.
(Videre nummerering forskyves med +1.)
Tillegg i teksten for å samsvare med § 4.26.3: «puljeleder»
Oppdatert lenkene i fotnoten til listene over kjemikalier som er godkjente
for bruk i forbindelse med godkjent prøvespill, mellom puljer, samt
mellom segmenter i et finalespill
Oppdatert lenkene i fotnoten til listene over kjemikalier som ikke er
godkjente for bruk under noen omstendigheter.

Strykning

Endring
Tillegg/
klargjøring
Tydeliggjøring
Tillegg
Tydeliggjøring
Opprydning
Tillegg
Utfyllende
endring
Endring

Endring
Oppdatering
Oppdatering

§ 4.28.3

Nytt punkt e: behandle klager jf. § 2.9.4 innen etter tidsfrister jf. § 2.12.2.
(Videre nummerering forskyves)

Tillegg

§ 4.33.5

Begrepet «walkover» fjernes og teksten er endret: …, vinner motstander
kampen, men må spille den for å få resultatet godkjent.

Endring

§ 4.33.6

Begrepet «walkover» fjernes og teksten er endret: …, vinner motstander
kampen, men må spille den for å få resultatet godkjent.

Endring

§ 4.37.6

«baneklikk» erstattet med «banefeil»

§ 5.3.1 a

Tallene i divisjonstitlene har falt ut

Opprydning
Feilretting

§ 5.21.5

Innholdet tilsvarer første del av tidligere § 5.21.5. Teksten endret og
utvidet for å gi et mer utfyllende, detaljert og avklarende innhold.

Endring/ tillegg

§ 5.21.6 (tidligere
feilnummerert
som § 5.21.5):

Teksten endret og utvidet for å gi et mer utfyllende, detaljert og
avklarende innhold, med ny fotnote.

Endring/ tillegg

Ny § 5.21.7

Innholdet tilsvarende andre del av tidligere § 5.21.5. Teksten utvidet for
å gi mer detaljert og avklarende innhold.

Endring/ tillegg

§ 5.21.8
(tidl. § 5.21.6)

Teksten oppdatert.

Oppdatering

§ 5.21.9
(tidl. § 5.21.7)

Teksten oppdatert.
NB: Videre nummerering forskyves med +2

Oppdatering

§ 6.8.6

Tillegg dersom det alternativt blir aktuelt med stegfinale i stedet for PPfinale i NM Ungdom, på grunn av liten deltakelse.

Tillegg

§ 6.8.7

Tillegg dersom det alternativt blir aktuelt med stegfinale i stedet for PPfinale i NM Ungdom, på grunn av liten deltakelse.

Tillegg

§ 6.13.1

Endret tekst men ikke innhold; deltakerklassene strøket, og erstattet
med henvisning til § 6.14.1 a-b.

Endring

§ 6.14.1 a-b

Endret tekst men ikke innhold; Aldersgrensene for U-21 og U-26 strøket.
Henvisninger til §§ 4.8.1 a og 4.8.2 a og b. satt inn.

Endring

§ 6-15.4

Tillegg dersom det alternativt blir aktuelt med stegfinale i stedet for PPfinale i NM Ungdom, på grunn av liten deltakelse.

Tillegg

§ 6.15.5

Tillegg dersom det alternativt blir aktuelt med stegfinale i stedet for PPfinale i NM Ungdom, på grunn av liten deltakelse.

Tillegg

§ 6.25.5
§ 14.1.4
§ 15.10.14 c

Antall serier endret fra 15 til 17, siden det skal være 6 til PP, og følgelig
5 kamper/serier etter innledende og mellomspill.
Endring av teksten, siden det nå er 18 lag også i 4. divisjon, og 5 div er
laveste divisjon. Fotnote satt inn som opplyser om at dette gjelder for
sesongen 2017/2018.
Tidligere tekst støket, og erstattet med ny tekst som omhandler og
beskriver en annen funksjon.

Endring
Oppdatering
Endring

