FORBUNDSTINGET 2014
Skifer RICA Hotell Oppdal
24.-25 Mai 2014

PROTOKOLL

Program for NCF Forbundsting 2014
Skifer RICA Hotell Oppdal

Lørdag 24 Mai:

11.30 - 12.30 Lunsj og registrering
12.30 - 14.00 Tingforhandlinger
Pause
14.00 - 16.00 Info fra NIF om styrearbeid, klubbutvikling og startmøter.
Pause
16.00 –17.00 Info fra anleggsutvalget
17.00 - 18.30 Workshop: Rekrutering og OL effekt
19.30 Tingmiddag

Søndag 25 Mai

10.00 – 13.00 Tingforhandlinger
11.30
Pause
13.00
Lunsj

INNHOLD
Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representanter
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 4: Vedta forretningsorden for forbundstinget
Sak 5: Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og
2 representanter til å underskrive protokollen
Sak 6: Behandling av forbundets beretning for perioden
Sak 7: Behandling av forbundets regnskap i revidert stand
Sak 8: Behandling av forslag til endringer av NFCs lover og statutter
Sak 9: Behandling av andre innkomne forslag

3
5
7
8
9
9
10
10
16

Sak 10: Fastsetting av kontingent og avgifter
Sak 11: Behandling av budsjett for 2014
Sak 12: Tilsetting av revisor
Sak 13: Valg

18
19
20
20
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Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representanter
Foreløpig liste, fullstendig liste fremlegges på forbundstinget.
Forbundsstyret
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Representanter
1
2
3
4
5
6

Morten Søgård
Stein Mellemseter
Hilde Stenseth
Stål Talsnes
Dagfinn Loen
Henriette Løvar

Klubber/kretser

Boet Curling Klubb
Bergen Curling Club
Brummundal IL
Bygdøy Curling Club
Christiansand Curling Club
S&B Drafn Curling
Fredrikstad Curling Klubb
Furumo Curling Klubb
Halden Curling Club
Halden Curling Club
Hamar Curlingklubb
Haugesund Curlingklubb
Jar Curling
Jevnaker Curling
Larvik Curlingklubb
Lilleborg IK, curling gruppe
Lillehammer Curlingklubb
Lørenskog Curlingklubb
Nærbø IL, curling
Oppdal Curlingklubb

Oslo Curlingklubb

Risenga Curlingklubb
Sarpsborg Curlingklubb

Representanter

7
8

x
x
x
Christian M Lange

16
17
18
19
20

Kjell Nilsen
x
x
Finn Pettersen
Anne Grethe Bremnes
Kjell Bjørseth
Kjetil West
Bent Ramsfjell
x
x
Hans Klæstad
Kai Ove Rønning
x
x
Anne Sesaker
Idar Aunøien
Ola Forbregd
Ada Ingvaldsen
Ole Ingvaldsen

21

X

9
10
11
12
13

14
15
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Snarøen Curling Club

22
23

Stabekk Curling klubb
Stabekk Curling klubb
Stavanger Curlingklubb
Sørmarka Curling Klubb
Toten Curlingklubb
Trondheim Curlingklubb

24
25
26
27
28

Øvre Holen Curlingforening
Ullensaker Curling
Vigør Curling

Oslo og Akershus Curlingkrets

29

Magnus Nedregotten
Markus Høiberg (ikke godkjent fullmakt)
x
Julie Kjær Molnar
Eric Fritzner
x
Peter A Hansen
X
Grethe Wolan
Alf Gunnar Fahle
X
X
X

Axel Grelland

* Godkjent dispensasjon fra idrettskrets må fremlegges, alternativt kun en stemme.
Andre
Varamann styret
Varamann styret
Varamann styret

30
31
32

Thomas Løvold

Leder av Lovutvalget
Leder valgkomiteen
Generalsekretær

34

Stein-Erik Mattsson
Bent Ramsfjell
Pål Trulsen

35

Hans Roger Tømmervold

Observatører

Trondheim CK
KUD
Hederstegn
Hederstegn

Else Skogan
Ole Fredriksen (søndag)

27 stemmeberettigede delegater.
1ikke godkjent fullmakt pga klubb ikke var representert av begge kjønn
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SAK 2: Godkjenning av innkallelsen
Til:
NCFs medlemsklubber
Oslo og Akershus Curlingkrets
Styret og komiteer i NCF

Oslo, 17. Mars 2014

INNKALLING TIL FORBUNDSTING I NORGES CURLINGFORBUND 2014
Det 59. ordinære forbundsting avholdes på Rica Skifer Hotel Oppdal
24.-25 Mai 2014
Overnatting på Rica Skifer Hotel Oppdal
Foreløpig program
Lørdag:
11.30 - 12.30 Lunsj og registrering
12.30 - 14.00 Info fra NIF om styrearbeid, klubbutvikling og startmøter.
14.00 - 16.00 Workshop: Rekrutering og OL effekt
16.00 –16.30 Info fra anleggsutvalget
16.30 - 18.00 Tingforhandlinger
19.30 Tingmiddag
Søndag:
10.00 – 13.00 Tingforhandlinger
13.00
Lunsj

Representasjon
På curlingtinget møter med forslags- og stemmerett i henhold til NCFs lov,
§ 11,
a)
Særforbundets styre.
b)
Representanter fra idrettslag etter følgende skala:
- en representant for inntil 100 medlemmer pr. 31.12 året før
- to representanter for 101-200 medlemmer pr. 31.12 året før
- tre representanter for 201 og flere medlemmer pr. 31.12 året før
c)
En representant fra hver særkrets/særidrettsutvalg
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller
oppnevnt av styret etter fullmakt.
Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor
utvalgets/komiteens arbeidsområde:
a)
Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem
dersom leder er forhindret fra å møte
b)
Kontrollkomiteens medlemmer
c)
Valgkomiteens medlemmer
d)
Revisor
e)
Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og
forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på
særforbundstinget.
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Medlemskontingent til forbundet (klubbkontingent) for dette og foregående år skal være
innbetalt.
Det presiseres at delegasjoner til tinget skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4
Kjønnsfordeling:
”Ved oppnevning av representanter til ting, skal det velges representanter fra begge kjønn.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd
og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3
medlemmer skal begge kjønn være representert.”
NCF er forpliktet til å følge denne loven, og har ikke anledning til å innvilge dispensasjon.
Dersom klubber kun har medlemmer av ett kjønn, kan det søkes om dispensasjon gjennom
den lokale idrettskretsen. Dispensasjon skal fremlegges for NCF.
Forslag
Forslag som skal behandles på tinget må være forbundet i hende senest 4 uker før, dvs.
senest 24. April 2014 Forslag sendes til forbundet på mail pal.trulsen@nif.idrett.no

Det vises i denne sammenheng til NCFs lov, § 8 Forbundstinget:
”På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte
sakslisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente stemmene
krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av
saksliste.”
Fullstendig saksliste med forslag sendes ut senest 10.05.2014
Valgkomiteens leder er Bent Å Ramsfjell bar@cowi.no 957 77 921
Reise, opphold
Klubbene/delegatene dekker selv reisen til tinget og opphold. Se vedlegg for påmelding og
bestilling av hotell og måltider på Skifer RICA Hotell

Påmelding og fullmakt
Vi ber klubbene returnere utfylte påmeldings- og fullmaktskjema (med signaturer) til
forbundet innen 20 April 2014
Skjemaene sendes på mail til ncf@nif.idrett.no
Med curlinghilsen

Morten Søgård
President

Pål Trulsen
Generalsekretær

Vedtak:
Innkallelse enstemmig godkjent
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Sak 3: Godkjenne sakslisten
Saksliste
Åpning
Sak 1:

Godkjenning av de frammøtte representantene

Sak 2:

Godkjenning av innkalling

Sak 3:

Godkjenning av saksliste

Sak 4:

Vedta forretningsorden for forbundstinget

Sak 5:

Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og 2 representanter til å
underskrive protokollen

Sak 6:

Behandling av forbundets beretning for perioden

Sak 7:

Behandling av forbundets regnskap i revidert stand

Sak 8:

Behandling av forslag til endringer av NCFs lover og statutter

Sak 9:

Behandling av innkomne forslag

Sak 10:

Fastsetting av kontingent og avgifter

Sak 11:

Behandling av budsjett

Sak 12:

Tilsetting av revisor

Sak 13:

Valg

Avslutning

Vedtak:
Sakslisten enstemmig godkjent
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Sak 4: Vedta forretningsorden for forbundstinget

Forretningsorden
1. Tinget ledes av valgt dirigent.
2. Protokollen føres av valgt sekretær.
3. Ingen representanter gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med
unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i
sakslisten, settes taletiden til 5 min. første gang og 3 min. andre og tredje
gang. Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og strek for inntegning av
talere.
4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og skal være undertegnet med
organisasjonens og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker
som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye
forslag ikke fremmes, etter at strek er satt eller at saken er tatt opp til votering.
5. Behandling av forslag:
a. Dirigenten leser forslaget og forslagsstillerens navn
b. Forslagsstilleren får anledning til å tale for sitt forslag
c. Forslaget tas opp til debatt
d. Forslaget tas opp til votering
6. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra de unntak
loven fastsetter. Lovendring krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer. Alle
valg der det foreligger mer enn ett forslag, foregår skriftlig. Øvrige
avstemminger foregår ved nummeropprekking. Blanke stemmesedler teller
ikke, og stemmene regnes ikke som avgitt. Velges flere under ett, skal
stemmesedlene lyde på det antall navn som skal velges. Mangelfulle
stemmesedler forkastes.
7. Alle vedtak gjelder fra dags dato der annet ikke blir spesielt besluttet.
8. Lovendringsvedtak skal godkjennes av Idrettsstyret og trer først i kraft når de
er godkjent.
9. Kontroll av ting protokollen foretas av de representanter som er valgt til å
underskrive protokollen. Representantenes eventuelle kommentarer skal
foreligge skriftlig.

Vedtak:
Forretningsorden enstemmig godkjent
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Sak 5: Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og 2 representanter til å
underskrive protokollen

Forslag
Dirigent:

Stein-Erik Mattsson

Sekretær:

Pål Trulsen

Tellekorps:

Else Skogan og Hans Roger Tømmervold

To representanter til å underskrive protokollen:
Tinget utnevnte Ada Ingvaldsen Oslo CK og Kjell Nilsen S&B Drafn.

Sak 6: Behandling av forbundets beretning for perioden
Se forbundets beretning i eget hefte.
Vedtak: Forbundets årsberetning enstemmig godkjent med flg. endringer
-

Side 3: 5. største curlingnasjonen
Side 9: På ECF`s møte i Moskva i 2011
Side 11: herre NM, som ble arrangert av Trondheim i nye Leanghallen som
samlet 12 lag.

Tillegg:
-

Side 9: Bent Å Ramsfjell sitter som NCF sin representant i hovedkomiteen for
YOG 2016.
Side 9: Thomas Løvold er ansatt som grensjef for YOG 2016
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Sak 7: Behandling av forbundets regnskap i revidert stand
Se Revisjonsberetning, økonomisk beretning, kontrollkomiteens årsberetning
årsregnskap og prosjektregnskap for 2013 i eget hefte.

Styrets innstilling til vedtak:
Vedtak:
Regnskapet ble enstemmig godkjent

Sak 8: Behandling av forslag til endringer av NCFs lover og statutter
Forslag 8.1 Norges Curling Forbunds styre

Nytt spillesystem for NorgesCup og Eliteserien
Bakgrunn: Norgescupen (NC) og Eliteserien (ES) har de senere sesonger vært integrert i
hverandre. På tinget 2013 ble det påpekt at denne sammenblandingen av de to konkurransene
ikke har fungert tilfredsstillende. For det første er Norges presumptivt beste lag, internasjonal
gruppe, fritatt fra ES. Det kan dermed stilles spørsmålstegn ved om betegnelses ES er
beskrivende for konkurransen. For det andre, og viktigst, fører sammenblandingen til at EStabellen ikke gir et riktig bilde på styrkeforholdet mellom lagene. NC er i utgangspunktet en
åpen turnering der alle lag kan melde seg på. Det medfører at ES-lagene møter motstand av
ulik kvalitet. Det ble påpekt på tinget 2013 at lag med totalt flere seire enn sine motstandere
gjennom sesongen, til slutt endte lenger ned på ES-tabellen enn lag med færre seire. Det er
åpenbart at dette skader ESs legitimitet som nasjonal konkurranse.
Forslag til endring: ES legges ned og NC videreføres med fire runder per sesong.
Tre NC-runder skal spilles der lagene opptjener NC-poeng etter plassering. Poengene føres i
en NC-tabell etter modell av World Curling Tour. NC vil fortsatt være en åpen turnering,
begge kjønn og alle nasjonaliteter kan delta.
- Antall lag avgjøres på bakgrunn av banekapasitet.
- Rangering: Lag 1 – 8 rangeres på poeng. Lag 9 – 12 rangeres på tee-dragning. Lag 13> oppnår ett poeng hver.
- Når alle NC-rundene er ferdigspilt vil lagene rangert 1 – 6 være kvalifisert til NM. De
resterende lagene må kvalifisere seg gjennom NM-kvalifisering.
- Startkontingenten skal være kr. 2 000 per runde og betales direkte til arrangørklubben.
- NC-avslutningen vil være et rent NCF arrangement.
Den fjerde NC-runden skal være en avslutningsturnering etter modell av Curling Champions
Tours avslutningsturnering, St. Gallen Masters 2012. Her vil de sammenlagt fire beste lagene
fra de tre foregående NC-rundene bli tilbudt plass. I tillegg vil de to finalelagene fra fjorårets
Norgesmesterskap være sikret plass. Merk: dersom disse lagene splittes etter sesongen
beholder lagene kun plassen i NC-avslutningen dersom de fortsatt består av minst tre spillere
fra sesongen NM-resultatet ble oppnådd. Splittes et av lagene opp vil plassen bli tilbudt lag
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nr. fem på NC-tabellen osv. Den fjerde NC-runden skal spilles som round-robin med finaler
etter grunnspillet (1 v 2, 3 v 4, 5 v 6). Alle plasseringer vil gi premiepenger, men naturligvis
av ulik størrelse. Deltagende lag i avslutningsturneringen vil være sikret plass i alle neste års
NC-runder. Den fjerde NC-runden er ment som en eliteturnering for Norges beste lag
nasjonalt, og vil være en gulrot for deltagelse i de øvrige NC-rundene.
Hva oppnår vi med dette?
- Forvirringen rundt hva som er ES og NC blant spillere, publikum, og media vil
fordufte. Man forholder seg nå kun til NC.
- Lagene stiller på like premisser. Når man deltar i NC så måles man mot andre lag i
NC. Alle lagene plasseres i samme tabell.
-

§ 5 STATUTTER FOR Norgescup
§ 5-1(uendret)
Alle utøvere på norske lag som deltar i Norgescup skal være lisensiert.

-

§ 5-2 (Endres til ny § 5-2)

-

Arrangørklubb og NCF fastsetter hvor mange lag som kan delta i hver turnering ut fra banekapasitet og
tidsrammen: start fredag kl. 17.00 og avslutning innen kl. 17. søndag.
Følgende 8 lag er kvalifisert for deltagelse i alle rundene og utgjør Eliteserien:
a) Lag som foregående sesong inngikk i Internasjonal gruppe (se definisjon § 4-3),
men som i gjeldende sesong ikke inngår i denne gruppen. Lag representerer den
klubben de representerte da de rykket opp i Internasjonal gruppe. Med lag menes at
minimum 3 av spillerne på fjorårets lag er påmeldt på årets lag.
b) De beste klubbene fra foregående Eliteserie slik at punkt a) og b) til sammen
utgjør 6 plasser.
c) 2 plasser til de 2 beste klubbene fra Eliteseriekvalifisering.
Følgende 3 damelag er kvalifisert for deltagelse i alle rundene: Lag som er kvalifisert
gjennom internasjonal gruppe etter definisjon i § 4-3.
I tillegg er lagene i årets Internasjonal gruppe kvalifisert til deltagelse i Norges Cup.
De øvrige plassene i turneringene tildeles lag som melder seg på etter invitasjon
sendt ut av arrangørklubb og NCF. Hvis flere lag enn det er plass til i turneringen er påmeldt, er det opp
til arrangørklubb og NCF å avgjøre hvem som gis plass i turneringen. Disse plassene skal prioriteres til
inntil to juniorlag hvis sportssjef ber om det. Invitasjon sendes også utenlandske lag.

-

Ny § 5-2
Arrangørklubb og NCF fastsetter hvor mange lag som kan delta i hver turnering ut fra
banekapasitet og tidsrammen: start fredag kl. 17.00 og avslutning innen kl. 17. søndag.
Lagene i sesongens Internasjonal gruppe kvalifisert til deltagelse i Norges Cup.
De øvrige plassene i turneringene tildeles lag som melder seg på etter invitasjon
sendt ut av arrangørklubb og NCF. Hvis flere lag enn det er plass til i turneringen er påmeldt, er
det opp til arrangørklubb og NCF å avgjøre hvem som gis plass i turneringen. Disse plassene
skal prioriteres til inntil to juniorlag hvis sportssjef ber om det. Invitasjon sendes også
utenlandske lag.
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-

§ 5-3 (Endres til ny § 5-3)
Det skal arrangeres minst 4 Norgescup-runder i løpet av en sesong, NCF fastsetter eksakt antall foran
hver sesong. Eliteserielagene får tildelt poeng etter resultat i alle rundene, men kan velge å ikke delta i
en Norgescup-runde. Sportslig leder skal etter beste evne forsøke å tilrettelegge for at minst et av
lagene i Internasjonal gruppe deltar i hver runde og at alle lagene i denne gruppen deltar i minst 2 av
Norgescup-rundene.

-

Ny § 5-3
Det skal arrangeres 3 Norgescup-runder i løpet av en sesong, Sportslig leder skal etter beste
evne forsøke å tilrettelegge for at minst et av lagene i Internasjonal gruppe deltar i hver runde og
at alle lagene i denne gruppen deltar i minst 2 av Norgescup-rundene.

§ 5-4( Endres til ny § 5-4)
Hvert eliteserielag består av 4 navngitte spillere og inntil 2 kvalifiserte reserver kan
benyttes i en sesong. Endringer i den påmeldte lagoppstillingen skal meddeles
turneringsledelsen SKRIFTLIG før hver kamp. Enkeltspillere på kvalifiserte lag kan
delta i runder hvor ens lag ikke spiller med andre lag (som ”wild card”). Dette laget,
og denne spiller, vil da ikke få poeng i denne runden.
-

Ny § 5-4

-

Hvert eliteserielag består av 4 navngitte spillere og inntil 2 kvalifiserte reserver kan
benyttes i en sesong. Hvis lagene splittes må minst 3 av spillerne fortsette for at laget skal ta
med poengene videre i NorgesCupen.
Endringer i den påmeldte lagoppstillingen i en turnering, skal meddeles turneringsledelsen
SKRIFTLIG før hver kamp. Enkeltspillere på kvalifiserte lag kan
delta i runder hvor ens lag ikke spiller med andre lag (som ”wild card”). Dette laget,
og denne spiller, vil da ikke få poeng i denne runden

-

§ 5-5 (Endres til ny § 5-5)
Arrangørklubb og NCF velger spillesystem for hver Norgescup-runde. Spillesystemet må være slik at
lagene blir rangert fra 1 til 9.
Alle kamper går over 8 omganger, pluss eventuelle ekstraomganger

-

Ny § 5-5
Arrangørklubb og NCF velger spillesystem for hver Norgescup-runde. Spillesystemet må være
slik at lagene blir rangert .
Alle kamper går over 8 omganger, pluss eventuelle ekstraomganger

-

§ 5-6 (Endres til ny § 5-6)
Poeng pr turnering
1. plass: 14 poeng
2. plass: 12 poeng
3. plass: 10 poeng 9 poeng dersom bronsekampen ikke spilles
4. plass: 8 poeng
5. plass: 6 poeng 5 poeng dersom rangeringskampen ikke spilles
6. plass: 4 poeng
7. plass: 3 poeng 2,5 poeng dersom rangeringskampen ikke spilles
8. plass: 2 poeng
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9. plass: 1 poeng
Poengene deles ut til eliteserielagene i henhold til deres plassering i den aktuelle
turneringen. Det laget med flest poeng er Eliteseriemester. Ved poenglikhet blir laget med beste
plassering i enkeltturneringene rangert først. Dersom dette er likt spilles tie-break
etter gjeldende regler dersom plassen gjelder de tre øverste plassene i serien, deltagelse i NM eller
nedrykk
-

Ny § 5-6

-

Poeng pr turnering

-

Lag 1 – 8 rangeres på poeng. Lag 9 – 12 rangeres på tee-dragning. Lag 13-> oppnår ett poeng
hver
1. plass: 17 poeng
2. plass: 15 poeng
3. plass: 13 poeng 12 poeng dersom bronsekampen ikke spilles
4. plass: 11 poeng
5. plass: 9 poeng 8 poeng dersom rangeringskampen ikke spilles
6. plass: 7 poeng
7. plass: 6 poeng 5,5 poeng dersom rangeringskampen ikke spilles
8. plass: 5 poeng
9. plass: 4 poeng
10.plass: 3 poeng
11.plass: 2 poeng
12.plass: 1 poeng
13.plass og videre 1 poeng

-

Ved poenglikhet blir laget med beste
plassering i enkeltturneringene rangert først. Dersom dette er likt spilles tie-break
etter gjeldende regler dersom plassen gjelder de fire øverste plassene i serien og deltagelse i
NM.

-

§ 5-7 (Endres til ny § 5-7)
Etter endt serie rykker den klubben som besetter åttendeplass i Eliteserien direkte
ned i 1. divisjon. Klubben som besetter plass nr. 7 må spille Eliteserie kvalifisering
etter egne statutter om neste sesongs representasjon i Eliteserien i Norgescup. Ved
poenglikhet om 7 eller 8 plass skal det spilles tie-break etter gjeldende regler.

-

Ny § 5-7
Etter 3 runder vil de 4 best rangerte lagene sammen med finale lagene fra NM bli invitert
til finaleturnering. Dersom inviterte lag ikke stiller vil invitasjonen går til neste lag i NorgesCup
etter 3 runder.
Deltagende lag i finalturneringen vil være sikret plass i alle neste sesongs NorgesCup.

-

§ 5-8 (Endres til ny § 5-8)
Etter 3 runder av Norgescup er de 6 herre eliteserielagene som har opptjent flest
poeng kvalifiserte til NM-sluttspillet. Dersom reserve(ne) er benyttet, er de 4 spillerne
på hvert lag som har spilt flest kamper direkte kvalifiserte til NM-sluttspillet og kan
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derfor ikke delta i NM-kvalifisering. Øvrige spillere (benyttede reserver) kan delta i
NM-kvalifisering.
Ny § 5-8
Etter 3 runder av Norgescup er de 6 beste herre klubblagene
kvalifisert til NM-sluttspillet. Dersom reserve(ne) er benyttet, er de 4 spillerne
på hvert lag som har spilt flest kamper direkte kvalifiserte til NM-sluttspillet og kan
derfor ikke delta i NM-kvalifisering. Øvrige spillere (benyttede reserver) kan delta i
NM-kvalifisering.
-

§ 5-9 (Uendret)
Forøvrig spilles Norgescup etter WCF's spilleregler.

-

-

-

§ 5-10 (Uendret)
Alle lag i Norgescup skal spille med ensartet antrekk innen laget.
§ 5-11 (Uendret)
Brudd på disse statuttet kan medføre tap av seriepoeng og/eller ileggelse av bøter
eller diskvalifikasjon.

Styrets innstilling til vedtak:
Ny spillesystem for Norgescup vedtas.
Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme.
Tilleggs vedtak:
Tinget vedtok at etter 3 runder i NorgesCupen skal de 6 beste
herreklubblagene være kvalifisert til NM Sluttspill herrer og at det ikke skal
arrangeres eliteseriekvalifisering kommende sesong.
Det var ikke fremmet forslag om endringer av statuttet for NM kvalifisering og
Eliteserie kvalifisering. Dette gjøres på neste ting for å få endret statuttene for
dette.

Forslag 8.2 fra Norges Curling Forbunds styre
2-årig tingperiode
Til Tinget i 2013 fremmet Trondheim CK (TCK) forslag om å endre ting perioden fra
1-årig til 2-årig. Tinget fattet følgende vedtak:
Forslaget ble enstemmig forkastet.
Tinget anmodet styret om å komme opp med et nytt forslag til neste ting.
Styret bad Lovutvalget utrede forslaget og har mottatt vedlagt utredning. Utredningen
viser at det er betydelig ulemper og noen fordeler ved forslaget. Styret foreslår derfor
at Tinget diskuterer utredningen og gir Styret retningslinjer for det videre arbeidet
med saken, men at Tinget ikke endrer tingperioden på årets ting.
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Begrunnelse:
Hovedbegrunnelsen fra TCK var at det brukes mye tid og penger på rene formaliteter
ved forbundstinget hvert år og at de ønsket at forbundsstyre og representanter fra
klubbene møtes en gang i året (Ledermøte) for å gjennomgå; Regnskap, status på
handlingsplan, utveksle erfaringer og utfordringer på klubbutvikling, rekruttering,
anleggsutvikling osv.
Det er stor usikkerhet knyttet til hypotesen om at avvikling av Ledermøtet vil kreve
mindre tid og penger. I så fall må klubbene og ressurspersoner utenfor Styret ta et
vesentlig større ansvar for forberedelse og gjennomføring av Ledermøtet.
Styret er også usikre på om et eventuelt Ledermøte vil skape mer engasjement enn
årlige ting kombinert med presentasjoner og diskusjon av aktuelle tema, slik det er
lagt opp til de siste årene. Deltakelsen og engasjementet på Tinget de siste årene
gir en pekepinn på hva man vil oppleve knyttet til et Ledermøte. På sikt er kanskje
Ledermøte mer på sin plass når de ferske klubbene har fått mer erfaring. Med årlige
ting er vi erfaringsmessig sikret en viss deltagelse fra klubbene.
Styret har siden Tinget i 2013 erfart at det vil være krevende å få styremedlemmer til
å forplikte seg for 4 år. Med 2-årig Ting vil det sannsynligvis bli mer krevende å
rekruttere styremedlemmer. Alternativet er å gi avkall på kravet om kontinuitet og
velge hele Styret på Tinget hvert 2. år.
Styret ønsker å høre Tingets vurderinger og lodde stemningen for det videre
arbeidet.

Vedlegg: Lovutvalgets rapport vedrørende 2-årig tingperiode.
Lovutvalget har sett på problemstillinger vedr. overgang til toårige tingperioder som
ble vedtatt på tinget i 2013 og har ikke tatt stilling for eller i mot.
Styret forslag er å fortsette med ettårig ting.
Det ble ikke fremmet forslag om overgang til toårige ting.
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Sak 9: Behandling av andre innkomne forslag
Forslag 9.1 : Fra Halden curling club
NCF bes herved om å ta inn underliggende forslag til behandling på kommende årsting.
Forslag:
Arrangøren av de ulike NCF arrangement bør bruke samme reglement for gjennomføring av
turneringer. Reglementene bør ligge på nedtrekksmenyen på NCFs sider.
Begrunnelse:
Årsak er at det brukes forskjellige reglement i «like» turneringer. I sesongen 2013/2014 har
det for så vidt vært praktisert ganske så like regler under f.eks Norgescup rundene. Men det er
rom for forbedring. Det bør settes ned en komité som lager like regler for alle arrangement, i
hvert fall innen samme format ala NC. Selv om det må kunne gjøres tilpassinger når det f.eks
er 16 lag med i 3 turneringer, og 12 i 1 turnering (eks. hentet fra NC)
Styrets innstilling:
Styret enig med forslaget og foreslår at forslaget oversendes Turneringsutvalget.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt oversendt Turneringsutvalget

Forslag 9.2: Fra Halden curling club
NCF bes herved om å ta inn underliggende forslag til behandling på kommende årsting.
Forslag:
Terminlisten er gjort kjent i god tid på NCF’sider. Men invitasjoner ønskes også på NCFs
sider. Samt spilleoppsett når det foreligger.
Begrunnelse:
Det sendes ut invitasjoner til alle klubber, som igjen videresender til sine medlemmer.
Innmelder opplever at det klages om for mye/ for lite info om turneringer. Derfor hadde det
vært fint om dette ble lagt på nett, slik at de som er på jakt etter info om det være seg norges
cup, nm junior, happytour ol. selv kan se om invitasjonen foreligger på NCF’s nettsider.
Invitasjoner bør ligge som en link til et pdf dokument. Noen bør gis ansvaret for å legge de ut
og flytte de vekk når arrangementene har vært.
Dette gjelder også spilleoppsett, da mange ønsker å se når lag fra sin klubb spiller, selv om de
selv ikke er med.
Styrets innstilling:
Styret enig med intensjonen og forslaget foreslås oversendt styret
Vedtak: Forslaget ble enstemmig oversendt til Norges Curlingforbunds styre.
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Forslag 9.3 : Fra Halden curling club
Det ønskes større spredning på Yngre Junior og kids touren.
Begrunnelse:
Våre yngre junior og kids lag synes det ble for mange arrangement etter hverandre på
vårparten 2014, med kun kort tid imellom arrangementene. Samtidig bør man ta hensyn til at
noen YJ spillere også deltar som junior, slik at slike arrangement også har litt luft imellom
arrangement helgene.
Styrets innstilling
Dette er ikke NCF turneringer. Forslaget oversendes arrangørklubber
Vedtak:
Forslaget oversendes Arrangørs utvalget for Jr. og Kids Tour.

Forslag 9.4 : Fra Halden curling club
Ønsker at man oppgir start og slutt tider på de ulike arrangementene
Begrunnelse:
I Norgescup er det satt at man starter tidligst fredag kl 17 og avsluttes senest kl 15 på søndag.
Dette har vært overholdt. Men det er ønskelig at man har slike tidspunkter også fastsatt på de
ulike NM. Skal man reise til Oppdal for NM spill ifra Oslo og ønsker å kjøre tog, ja da sparer
man penger på å bestille tidligere, og da må man vite start og slutt tidligere, selv om det ikke
foreligger antall påmeldte og spilleoppsett.
Styrets innstilling
Styret ønsker ikke å begrense antall lag i NM turneringer og støtter ikke forslaget.
Vedtak:
Forslaget ble trukket
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Sak 10: Fastsetting av kontingent og avgifter
Forbundsstyrets forslag:
Klubbkontingent:
0 -9
medlemmer
10-49
medlemmer
50-99
medlemmer
Over 100 medlemmer
Endres til:
0 -9
medlemmer
10-49
medlemmer
50-99
medlemmer
Over 100 medlemmer

kr 1.000
kr 2.000
kr 3.000
kr 4.000
kr 1.000
kr 3.000
kr 4.000
kr 5.000

Nystartede klubber betaler ikke kontingent det første året.
Styrets innstilling til vedtak:
Satsene for klubbkontingenter endres til foreslåtte satser.
Vedtak:
Satsene for klubbkontingent ble enstemmig vedtatt.

Spillerlisenser:
Lisens junior og veteran kr 300 per sesong
Lisens senior kr 500 per sesong
Lisens er inkludert forsikring fra AGS
Styrets innstilling til vedtak:
Satsene for spillerlisens opprettholdes
Vedtak:
Satsene for lisensieringer ble enstemmig vedtatt.
Tilleggforslag fra Trondheim CK:
En turnerings lisens:
En gangs lisens for en helge- turnering/mesterskap
Kr. 100.- for juniorer
Kr. 200.- for seniorer og veteraner
Begrunnelse:
Trondheim CK tror flere spillere vill ha deltatt om en har en lavere sats.
Stimulere til større aktivitet og muligens også større inntekter.
Vedtak
Forslaget fra Trondheim CK vedtatt med 15 mot 8 stemmer.
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Sak 11. Behandling av budsjett‘
Budsjett NCF avd 1 2014
Prosjektnr

inntekter

11000 Internett/Media
0,00
12000 TV TV2/WCF-TV
0,00
13000 TV-Europamesterskap
0,00
14000 Internasjonale møter
0,00
15000 Internasjonale organisasjoner
0,00
16000 Youth Olympic Games 2016
0,00
31000 Eliteserien / Norgescup
-40 000,00
31500 NM Senior*
-24 000,00
32000 NM Junior*
-9 000,00
33500 NM Mixed Par*
-12 000,00
32500 NM Yngre Junior / Kids*
0,00
33000 NM Mixed*
-9 600,00
37000 NM Veteran*
-26 000,00
38000 NM Rullestolcurling - Åpent
0,00
39000 Medaljer / Premier/pins/vimpler
0,00
50061 Coach Damer
0,00
50062 Coach Herrer, junior
0,00
50068 Universiaden Granada
0,00
51000 VM Senior Herrer* Beijing
0,00
51030 VM Veteran* Dumfries SCO
0,00
51050 VM Mixed par* Dumfries SCO
0,00
52000 EM Senior Champery SUI
0,00
53000 VM Junior* Lohja, Flims
-18 000,00
56000 VM Rullestol Lohja FIN
0,00
55000 Junior Elite
0,00
55100 Damer Elite
0,00
54500 VM kval Rullestol Lillehammer
0,00
57000 EM Mixed Tårnby DEN
0,00
58000 Tablecurling
0,00
59000 Spilleantrekk - mesterskap
0,00
71000 Junior / Bredde
0,00
71005 Utviklingsorientert ungdomsidrett -250 000,00
71010 Utdanning / Kurs
0,00
71015 Klubb- /Lederutvikling
0,00
71030 Anleggsutvikling
0,00
71035 Anleggsutvikling - nye steiner
0,00
90010 Forbundstyre
0,00
90030 Årsting
-30 000,00
95010 Personalutgifter
0,00
95030 Administrasjon
0,00
95035 Revisjon
0,00
95040 Renter
-75 000,00
98010 Spillerlisens
-118 000,00
98015 Klubblisens
-73 000,00
98020 Curling DVD
-1 200,00
98030 Rammetilskudd Post 2
-1 630 000,00
98031 Post 3 midler (barn/ungdom)
-450 000,00
98033 Spillemidler utstyr
-58 500,00
98036 MVA-kompensasjon
-200 000,00
98037 DAP-midler
-70 000,00
99010 Sponsor
-400 000,00
Totalt
-3 494 300,00

utgifter

budsjett

50 000,00
250 000,00
0,00
30 000,00
4 000,00
25 000,00
100 000,00
25 000,00
10 000,00
5 000,00
20 000,00
10 000,00
5 000,00
0,00
25 000,00
30 000,00
30 000,00
25 000,00
65 000,00
36 000,00
27 000,00
150 000,00
48 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
75 000,00
28 000,00
0,00
25 000,00
100 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
90 000,00
1 300 000,00
250 000,00
30 000,00
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
58 500,00
0,00

0,00
120 000,00
3 405 500,00

50 000,00
250 000,00
30 000,00
4 000,00
25 000,00
60 000,00
1 000,00
1 000,00
-7 000,00
20 000,00
400,00
-21 000,00
25 000,00
30 000,00
30 000,00
25 000,00
65 000,00
36 000,00
27 000,00
150 000,00
30 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
75 000,00
28 000,00
25 000,00
100 000,00
-250 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
60 000,00
1 300 000,00
250 000,00
30 000,00
-75 000,00
-109 000,00
-73 000,00
-1 200,00
-1 630 000,00
-450 000,00
-200 000,00
-70 000,00
-280 000,00
-88 800,00

Budsjett 2013
30 000,00
500 000,00
0,00
30 000,00
11 500,00
0,00
60 000,00
-25 000,00
5 000,00
-20 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
30 000,00
100 000,00
10 000,00
40 000,00
12 000,00
10 000,00
150 000,00
60 000,00
50 000,00
50 000,00
100 000,00
0,00
10 000,00
0,00
70 000,00
200 000,00
-100 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
850 000,00
200 000,00
30 000,00
-50 000,00
-85 000,00
-70 000,00
0,00
-1 450 000,00
-400 000,00
0,00
-90 000,00
-70 000,00
-280 000,00
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Vedtak
Budsjettet vedtatt enstemmig med en endring
Post 71030 Anleggsutvikling økes fra kr. 50.000.- til kr. 100.000.-

Sak 12: Tilsetting av revisor
Statsautorisert revisor John Asle Johnsen har revidert regnskapet for 2013. Styret
ønsker å fortsette med samme revisor.
Vedtak: Tinget vedtok enstemmig å fortsette med Revisor John Asle Johnsen.

Sak 13: Valg
Valgkomiteens innstilling til kandidater som skal velges av forbundstinget 2014

Forbundsstyret
President:
Morten Søgård
Visepresident: Stein Mellemseter
Styremedlem: Dagfinn Loen
Styremedlem: Henriette Løvar
Styremedlem: Stål Talsnes
Styremedlem: Hilde Stenseth

Valgt inn i 2013 for 2 år
Valgt inn i 2013 for 2 år
Gjenvalgt for 2 år.
Gjenvalgt for 2 år.
Valgt inn i 2013 for 2 år
Gjenvalgt for 2 år.

Varamedlem 1:
Varamedlem 2:
Varamedlem 3:
Varamedlem 4:

Hans Roger Tømmervold
Thomas Løvold
Kim Ellertsen
Olaug Lundaløkk

Gjenvalgt for 1 år.
Gjenvalgt for 1 år.
Gjenvalgt for 1 år.
Valgt for 1 år.

Lovutvalg 1 år
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Stein Erik Mattsson
Else Skogan
Christian M Lange
Morten Skag

Gjenvalgt for 1 år.
Gjenvalgt for 1 år.
Gjenvalgt for 1 år.
Gjenvalgt for 1 år.

Kontrollkomité 1 år
Leder:
Morten Tveit
Medlem:
Trine Trulsen Vågberg
Medlem:
Kjetil West
Varamedlem:
Ola Forbregd
Varamedlem:
Stein Erik Johansen

Gjenvalgt for 1 år.
Gjenvalgt for 1 år.
Gjenvalgt for 1 år.
Valgt for 1 år
Gjenvalgt for 1 år.
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Valgkomité
Leder:
Medlem:
Medlem:

(1 år)
Bent Å, Ramsfjell
Grethe Wolan
Axel Grelland

Gjenvalgt for 1 år.
Gjenvalgt for 1 år.
Valgt for 1 år.

Hederstegnkomitè 5 år, Valgt 2011
Leder:
Erik Fritzner
Medlem:
Bente Hoel
Medlem:
Peter M Lange
Varamedlem:
Eva Vanvik

Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet:
Oppnevnes av forbundsstyret.

Oslo 28.Mai 2014
Pål Trulsen Referent

Ada Ingvaldsen

Kjell Nilsen

21

