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

Representanter
1
2
3
4
5
6
26

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
Lillehammer Curlingklubb
Lørenskog Curlingklubb
Nærbø IL, curling
Oppdal Curlingklubb

Oslo Curlingklubb

Risenga Curlingklubb

Morten Søgård
Stein Mellemseter
Hilde Stenseth
Stål Talsnes
Dagfinn Loen
Henriette Løvar SYK
Hans Roger Tømmervold
Representanter

29
7

8
9
10
11
12

13
14
15

16
17
18

X
X
X
Jan Erik Evensen
X
Kjell Nilsen
X
X
Finn Pettersen
Ann-Kristin Pettersen
Kjell Bjørseth
Kjetil West
Mali Ramsfjell
X
X
Hans Klæstad
Kai Ove Rønning
Eva Vollan
X
X
Ruth Mellemseter
Wenche Mellemseter Kvål
Erik Kvål
X
X
X
X
3

Sarpsborg Curlingklubb
Snarøen Curling Club
Stabekk Curling klubb
Stabekk Curling klubb
Stavanger Curlingklubb
Sørmarka Curling Klubb
Toten Curlingklubb
Trondheim Curlingklubb

19
20
21

22
23

Øvre Holen Curlingforening
Ullensaker Curling
Vigør Curling
Ndr. Glomma Bowls og Curling
Oslo og Akershus Curlingkrets
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X
X
Ole Reidar Hoem
Toril Ekeli
Gisle Larsen SYK
X
X
Grethe Wolan
Else Skogan
X
X
X
X
X

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

Leder av Lovutvalget
Leder valgkomiteen
NCF Admin
NCF Admin

27
38
28
29

Stein-Erik Mattsson
Bent Ramsfjell
Pål Trulsen
Petter Moe

35

Ole Fredriksen

Observatører

KUD
Hederstegn
Hederstegn
Hederstegn

22 stemmeberettigede
1 Observatør
2 NCF Administrasjon
1 Ordstyrer
1 Valgkommiteen
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SAK 2: Godkjenning av innkallelsen

Til:
NCFs medlemsklubber
Oslo og Akershus Curlingkrets
Styret og komiteer i NCF

Oslo, 17. Mars 2015

INNKALLING TIL FORBUNDSTING I NORGES CURLINGFORBUND 2015
Det 60.ordinære forbundsting avholdes på Scandic Hotel Haugesund
30.-31. Mai 2015
Overnatting på Scandic Hotel Haugesund
Foreløpig program
Lørdag:
11.30 - 12.30 Lunsj og registrering
12.30 - 15.00 Gjennomgang av ny strategiplan
15.00 - 15.30 Info fra anleggsutvalget
16.00 - 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 30. April 2015 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 15.05.2015
Valgkomiteens leder er Bent Å Ramsfjell Bent.Anund.Ramsfjell@norconsult.com
Tlf: 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 Scandic Hotel Haugesund
Påmelding og fullmakt
Vi ber klubbene returnere utfylte påmeldings- og fullmaktskjema (med signaturer) til
forbundet innen 30 April 2015
Skjemaene sendes på mail til ncf@nif.idrett.no
Med curlinghilsen

Morten Søgård
President

Pål Trulsen
Generalsekretær
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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
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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.
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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:

Bent Å Ramsfjell og Thomas Løvold

To representanter til å underskrive protokollen: Tinget utnevner
Ole R. Hoem og Mali Ramsfjell

Sak 6: Behandling av forbundets beretning for perioden

Se forbundets beretning i eget hefte.
Årsberetningen godkjent med flg. endringer:
Side 3. Antall medlemmer betyr at Norge er den 5. største nasjonen i WCF og har 3
delegater med 10 stemmer på generalforsamlingen i WCF.
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Sak 7: Behandling av forbundets regnskap i revidert stand
Se Revisjonsberetning, økonomisk beretning, kontrollkomiteens årsberetning
årsregnskap og prosjektregnskap for 2014 i eget hefte.
Regnskaper enstemmig godkjent.
Flg hadde ordet: Ole R Hoem og Grethe Wolan
Sak 8: Behandling av forslag til endringer av NCFs lover og statutter
Forslag 8.1 Norges Curling Forbunds styre
§ 6 STATUTTER FOR NM LAG GUTTER/PIKER
§ 6-1
Alle curlingspillere som er lisensiert for en klubb som er medlem av NCF, og som er
under 21 år før den 1.juli før sesongen, kan delta i NM Lag Gutter/Piker.
Endres til:
§ 6-1
Alle curlingspillere som er lisensiert for en klubb som er medlem av NCF, og som er
under 21 år før den 1.juli før sesongen og oppfyller kravene til å representere Norge i Internasjonale
mesterskap kan delta i NM Lag Gutter/Piker.

§ 7 STATUTTER FOR NM LAG HERRER/DAMER
§ 7-1
Alle curlingspillere som er lisensiert for en klubb som er medlem av NCF kan delta i
NM Lag Herrer/Damer.
Hvert lag består av 4 navngitte spillere, inntil 2 reserver kan benyttes.
Endres til:
§ 7 STATUTTER FOR NM LAG HERRER/DAMER
§ 7-1
Alle curlingspillere som er lisensiert for en klubb som er medlem av NCF og som oppfyller kravene til å
representere Norge i Internasjonale mesterskap kan delta i NM Lag Herrer/Damer.
Hvert lag består av 4 navngitte spillere, inntil 2 reserver kan benyttes.

Begrunnelse:
Hvis NM blir brukt som uttaksturnering til EM/VM bør alle spillere/lag kunne kvalifisere seg til mesterskap.

Forslaget enstemmig vedtatt.
Flg. hadde ordet: Ole R Hoen, Grethe Wolan, Else Skogan, Morten Søgård, Dagfionn
Loen, Thomas Løvold, Hans Roger Tømmervold, Sten Mellemster

.
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Forslag 8.2 Hamar Curling Klubb

Hamar Curlingklubb foreslår en friplass for arrangørklubben av Norgesmesterskap.
Begrunnelse:
Under årets NM som ble arrangert av Trondheim curlingklubb hadde ikke Trondheim
curlingklubb noen lag med, noe vi synes var uheldig.
Vi i Hamar curlingklubb mener at det er av avgjørende betydning for å trekke flere tilskuere
til arrangementet uansett hvor i Norge det avholdes. Hvis dette blir vedtatt er det 15 lag som
må kvalifisere seg til NM, forutsatt et tak på 16 lag.
§ 7-2
NM Lag Herrer/Damer består av NM Kvalifisering og NM sluttspill. Sluttspillet består
av inntil 16 herrelag og inntil 16 damelag.
Herrelagene har kvalifisert seg på følgende måte:
a) De 3 beste lagene fra siste sesongs NM utgjør Internasjonal gruppe og er
kvalifisert, rangert 1-3.
b) En plass som sportssjefen disponerer for evt. ekstra plass i Internasjonal gruppe,
rangert 4
c) De 6 beste lagene etter tre runder av sesongens Norgescup, rangert 5-10
eller 4-9 hvis ikke punkt b) kommer til anvendelse
Lagene må ha minst 3 herrespillere som har deltatt på laget, i de 3 første rundene av eliteserien,
for å kvalifisere seg til NM Herrer.
d) De 6 eller 7 beste lagene gjennom en åpen NM kvalifisering, avhengig av om
punkt b) kommer til anvendelse, rangert 10-16.
Damelagene kvalifiserer seg på følgende måte:
a) Internasjonal gruppe rangert 1-3, evt. 4.
b) Resterende plasser fra en åpen NM-kvalifisering
5
Hvis et lag trekker seg fra NM, tilfaller plassen neste resultatmessige lag fra den
aktuelle kvalifiseringen
Endres til:
§ 7-2
NM Lag Herrer/Damer består av NM Kvalifisering og NM sluttspill. Sluttspillet består
av inntil 16 herrelag og inntil 16 damelag.
Herrelagene har kvalifisert seg på følgende måte:
a) De 3 beste lagene fra siste sesongs NM utgjør Internasjonal gruppe og er
kvalifisert, rangert 1-3.
b) En plass som sportssjefen disponerer for evt. ekstra plass i Internasjonal gruppe,
rangert 4
c) De 6 beste lagene etter tre runder av sesongens Norgescup, rangert 5-10
eller 4-9 hvis ikke punkt b) kommer til anvendelse
Lagene må ha minst 3 herrespillere som har deltatt på laget, i de 3 første rundene av eliteserien,
for å kvalifisere seg til NM Herrer.
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d)

e)

De 5 eller 6 beste lagene gjennom en åpen NM kvalifisering, avhengig av om
punkt b) kommer til anvendelse, rangert 10-15
En plass reserveres arrangørklubb som rangeres som nr. 16, hvor klubben må navngi laget
før en evt. NM kvalifisering

Damelagene kvalifiserer seg på følgende måte:
a) Internasjonal gruppe rangert 1-3, evt. 4.
b) Resterende plasser fra en åpen NM-kvalifisering
c) En plass reserveres for arrangørklubb hvor klubben må navngi laget før en evt. NM
kvalifisering
Hvis et lag trekker seg fra NM, tilfaller plassen neste resultatmessige lag fra den
aktuelle kvalifiseringen

Forslaget ble trukket og forslagstiller sammarbeider med det nye styret om et nytt
omforent forslag til neste ting.
Sak 9: Behandling av andre innkomne forslag
Forslag 9.1 Fra Oslo Curling Klubb
Jeg vet ikke umiddelbart om dette forslaget hører hjemme i regler, statutter eller annet, og ber
om at NCF/ordstyrer avklarer dette. Gjetter på at ”Vise” har full kontroll.
Forslaget er fra Oslo CK og lyder:
Lag som deltar i turneringer i regi av NCF skal benevnes på en enhetlig måte hvor det minst
fremgår hvilken klubb laget spiller for og navnet på lagets skip, og hvor navnet på en
eventuell sponsor blir et tillegg.
Eksempelvis kan laget benevnes som:
Oppdal CK - Lag Høiberg / Minera Skifer
Begrunnelse:
Når et lag eksempelvis kun omtales som Minera Skifer er det stort sett bare aktive
curlingspillere som vet hvem dette laget er og hvor de kommer fra. Imidlertid har det hent, og
vil sikkert hende igjen, at et lag bytter sponsor, og da tar det en tid før alle overnevnte er
oppdatert. I verste fall, og det har også hendt, bytter to lag sponsorer slik at eksempelvis Fas
er et annet lag enn sesongen før.
(Ser at dette kan oppfattes som et angrep rettet mot Oppdal CK, men det kommer av at det er
denne klubben som har gått lengst i utviklingen. Ellers har Stein rygg til å tåle litt pes…)
NCF har i de seneste årene brukt mye ressurser for å bli bedre eksponert, og NM og
NorgesCup har vært vist på forskjellige TV2-kanaler. Andre idretter prøver å skape
engasjement og interesse ved å fremheve stedstilhøringhet og personligheter, og unger som
spiller fotball er ”Messi” eller ”Ronaldo” når de spiller på løkka. Curling er ikke helt der
(ennå?), men det var mange som lekte curling og var Pål Trulsen etter OL i Salt Lake.
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I curlingsendinger på TV er det flere nærbilder av spillere enn i de fleste andre lagidretter, så
en god plassering av en sponsor-logo på drakten vil være en meget akseptabel eksponering. Så
vidt jeg vet er det ingen begrensning på hvor store sponsor-logoer kan være annet enn i
offisielle mesterskap, men i disse er det heller ikke tillat å nevne sponsorer i program eller
sendinger.
Under NM i Trondheim ble finalen spilt mellom Lag Ulsrud og Minera Skifer; altså et navn
mot et firma. Hvordan tror dere en slik sammenblanding oppfattes av en nøytral TV-titter?
Ennå festligere var det da McDonald(s) spilte mot Minera Skifer i NM i Lillehammer.
Forslagsstiller har argumentert mot denne praksisen i flere år uten å få gehør hos besluttende
personer i NCF, så med dette håper jeg årstinget kan fatte en bindende beslutning.
Hvordan ville publikum reagere på at Coop staker seg opp bakken 9 sekund etter ledertiden,
eller at DNB kaster spyd i Diamond League?

Oslo CK / Ole Ingvaldsen / Styrets leder
Styrets innstilling:
Styret mener at lag bør omtales med klubb navn og så lag navn.
Om dette lag navnet er en sponsor eller navnet på skippen har ikke styret noe problemer med.
Kan være en mulighet for lag å få sponsorer hvis de får navnet på laget.

Dette er ingen regelsak men ble diskutert.
Tinget henstilte det nye styret til å lage retningslinjer for arrangører som distribueres
til klubbene,
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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

kr 1.000
kr 3.000
kr 4.000
kr 5.000

Nystartede klubber betaler ikke kontingent det første året.
Enstemmig vedtatt uendrede klubbkontingenter.

Spillerlisenser:
Lisens junior og veteran
Lisens senior
Lisens for en turnering Junior
Lisens for en turnering Senior/veteran
Lisens er inkludert forsikring fra AGS

kr 300.- per sesong
kr 500.- per sesong
kr 100.- per sesong
kr.200.- per sesong

Enstemmig vedtatt uendrede spillelisenser
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Budsjettet ble enstemmig vedtatt

Sak 12: Tilsetting av revisor
Statsautorisert revisor John Asle Johnsen har revidert regnskapet for 2013. Styret
ønsker å fortsette med samme revisor.
Enstemmig vedtatt å fortsette med Revisor Jon Asle Johnsen

Sak 13: Valg
Valgkomiteens innstilling til kandidater som skal velges av forbundstinget 2015
Forbundsstyret
President:
Morten Søgård
Visepresident: Stein Mellemseter
Styremedlem: Dagfinn Loen
Styremedlem: Henriette Løvar
Styremedlem: Stål Talsnes
Styremedlem: Hilde Stenseth

Gjennvalgt for 2 år
Gjennvalgt for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjennvalgt for 2 år
Ikke på valg

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

Gjennvalgt for 1 år
Gjennvalgt for 1 år
Gjennvalgt for 1 år
Valgt for 1 år

Hans Roger Tømmervold
Thomas Løvold
Olaug Lundaløkk
Magnus Ramsfjell (Ungdomsrep)

Lovutvalg 1 år
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Stein Erik Mattsson
Else Skogan
Kjetil West
Kim Ellertsen

Gjennvalgt for 1 år
Gjennvalgt for 1 år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år

Kontrollkomité 1 år
Leder:
Morten Tveit
Medlem:
Trine Trulsen Vågberg
Medlem:
Christian M Lange
Varamedlem:
Wenche Mallemseter Kvål
Varamedlem:
Kai Ove Rønning

Gjennvalgt for 1 år
Gjennvalgt for 1 år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år.
Valgt for 1 år.

Valgkomité (1 år)
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem

Valgt for 1 år.
Valgt for 1 år.
Gjennvalgt for 1 år
Valgt fpor 1 år.

Grethe Wolan
Ole Reidar Hoem
Axel Grelland
Ståle Rian
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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 01 Juni 2015
Pål Trulsen Referent

Mali Ramsfjell

Ole Reidar Hoem
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