FORBUNDSTINGET 2020
29.-30.August 2020

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Hans Gaarders Veg 15
2060 Gardermoen

PROTOKOLL

01.09.2020

Program for NCF Årsting 2019
Digitalt Årsmøte på Teams

Lørdag 29.08.20:
13:00 – 14:00 Velkommen
Info fra Forbundsstyret, Info fra NTG og
Oppdal CK Curlinglinjer
14:00 – 14.30 Strategiplan, Kort gjennomgang av Presidenten
NCF kommer tilbake med et eller to Webinar hvor vi går igjennom
Sportslig plan
Ungdomsplan
Klubbutvikling
Markedsplan
14.20 – 14.30 Pause

14.30 – 17.00 Tingforhandlinger
17.00
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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 NCFs statutter
Sak 9: Behandling av forslag til endringer av NCFs lover
Sak 10: Fastsetting av kontingent og avgifter
Sak 11: Behandling av langtidsplan og budsjett for 2018
Sak 12: Tilsetting av revisor
Sak 13: Kongepokal
Sak 14: Valg
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Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representanter
Foreløpig liste, fullstendig liste fremlegges på forbundstinget.
Forbundsstyret
President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Ungdomsrepresentant
Klubber/kretser
Boet Curling Klubb
Bergen Curling Club
Bygdøy Curling Club
Braat IL Curling
Bærum Curlingklubb
Christiansand Curling Club
Fredrikstad Curling Klubb
Furumo Curling Klubb
Grue IL Curling
Halden Curling Club
Halden Curling Club
Hedmarken Curlingklubb
Hedmarken Curlingklubb
Hedmarken Curlingklubb
Haugesund Curlingklubb
Haugesund Curlingklubb
Jar Curling
Jevnaker Curling
Lilleborg IK, curling gruppe
Lillehammer Curlingklubb
Lillehammer Curlingklubb
Lillehammer Curlingklubb
Nærbø IL, curling
Oppdal Curlingklubb
Oppdal Curlingklubb
Oppdal Curlingklubb
Oslo Curlingklubb
Risenga Curlingklubb
Sarpsborg Curlingklubb
Snarøen Curling Club
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Representanter
1
2
3
4
5
6

Morten Søgård
Dagfinn Loen
Grethe Brenna
Stål Talsnes
Ståle Rian
Mari Forbregd

40

Christian Fredrik Meidell Lange

7
8
9
10
11
12
13
14

Anne Grethe Bremnes
Finn Pettersen
Kjell Bjørseth
Marte Mari Moen Bekken
Gjermund Trøan
Heidi Kjærland
Kjetil West
Mali Ramsfjell

15
16
17
18

Hans Klæstad (ikke tilstede)
Bettina Haslev Nordbye

19
20
21
22

Torkel Svorkmo-Lundberg

Jostein Buraas

Ole Ingvaldsen

Snarøen Curling Club
Stabekk Curling klubb
Stabekk Curling klubb
Stavanger Curlingklubb
Sørmarka Curling Klubb
Toten Curlingklubb
Trondheim Curlingklubb
Trondheim Curlingklubb
Øvre Holen Curlingforening
Ullensaker Curling
Ndr. Glomma Bowls og Curling
Oslo og Akershus Curlingkrets

23
24

Toril Ekeli
Tor Brauti

25

Kjell Birger Øysæd (ikke tilstede)

26
27

Grethe Wolan
Sigmund Ellingsen

28

Glenn Johansen

29

Magnus Nedregotten

* Godkjent dispensasjon fra idrettskrets må fremlegges, alternativt kun en stemme.
Andre representanter
Varamann styret
Varamann styret
Varamann styret
Varamann styret
Utviklingskoordinator
Landslagstrener
Leder av Lovutvalget
Leder valgkomiteen
Generalsekretær

30
31
32
33
34
35
36
37

Kjetil West
Hans Roger Tømmervold (ikke tilstede)
Rune Lorentsen
Linn Githmark (ikke tilstede)
Petter Moe
Thomas Løvold
Stein-Erik Mattsson
Glenn Johansen
Pål Trulsen

Observatører
WCF

38
39
40
41

25 stemmeberettigede

5

Bent Å Ramsfjell

Sak nr. 2 Godkjenne innkallingen
Til:
NCFs medlemsklubber
Oslo og Akershus Curlingkrets
Styret og komiteer i NCF

Oslo, 28. April 2020

INNKALLING TIL FORBUNDSTING I NORGES CURLINGFORBUND 2019

Det 64.ordinære Norges Curlingforbunds ting er flyttet til
Clarion Hotel & Congress Oslo
Hans Gaarders Veg 15
2060 Gardermoen

29.- 30. August 2020

Vi tar forbehold om restriksjoner fra Helsemyndighetene.

Foreløpig program
Lørdag:
13.00 - 14.00 Lunsj og registrering på Scandic Victoria
14:00 – 15:00 Info fra Forbundsstyret, Info fra NTG og
Oppdal CK Curlinglinjer
15:30 – 16:30 Markedsarbeid
16:30 – 18:30 Ny strategiplan for 2020-2024
18:30 – 19:30 Tingforhandlinger
20.30
Søndag:

10.00 –13.00 Tingforhandlinger
13.00
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Tingmiddag

Lunsj

Representasjon
På curlingtinget møter med forslags- og stemmerett i henhold til NCFs lov,
§ 11,
a)
b)

Særforbundets styre.
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
En representant fra hver særkrets/særidrettsutvalg

c)

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
Kontrollkomiteens medlemmer
Valgkomiteens medlemmer
Revisor
Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og forslagsrett i de
saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på særforbundstinget.

b)
c)
d)
e)

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.
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Forslag
Forslag som skal behandles på tinget må være forbundet i hende senest 4 uker før, dvs. senest 08.
Aug. 2020. 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. Aug. 2020
Valgkomiteens leder er Glenn Johansen GLJ@cowi.com 922 55 130

Reise, opphold
Klubbene/delegatene dekker selv reisen til tinget og opphold. Se vedlegg for påmelding og bestilling av
hotell og måltider Scandic Victoria

Påmelding og fullmakt
Vi ber klubbene returnere utfylte påmeldings- og fullmaktsskjema (med signaturer) til forbundet innen
08. August 2020
Skjemaene sendes på mail til ncf@nif.idrett.no

Med curlinghilsen

Morten Søgård
President

Innkallingen enstemmig godkjent
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Pål Trulsen
Generalsekretær

Sak 3: Godkjenne sakslisten
Saksliste
Åpning
Sak 1:
Sak 2:

Godkjenning av de frammøtte representantene
Godkjenning av innkalling

Sak 3:

Godkjenning av saksliste

Sak 4:

Vedta forretningsorden for forbundstinget

Sak 5:
Sak 6:
Sak 7:

Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og 2 representanter til å
underskrive protokollen
Behandling av forbundets beretning for perioden
Behandling av forbundets regnskap i revidert stand

Sak 8:

Behandling av forslag til endringer av NCFs statutter

Sak 9:

Behandling av orslag til endringer av NCFs lover

Sak 10:

Fastsetting av kontingent og avgifter

Sak 11:

Behandling av budsjett

Sak 12:

Tilsetting av revisor

Sak 13:
Sak 14:

Kongepokal
Valg

Avslutning

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.

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

Enstemmig vedtatt

Sekretær:

Pål Trulsen

Enstemmig vedtatt

Tellekorps:

Petter Moe og Dagfinn Loen

Enstemmig vedtatt

To representanter til å underskrive protokollen: Tinget utnevner
Tinget utnevnet Grethe Wolan Trondheim CK og Tor Brauti Stabekk CK
til å underskrive protokollen

Sak 6: Behandling av forbundets beretning for perioden

Se forbundets beretning i eget hefte.

Årsberetning enstemmig vedtatt

Sak 7: Behandling av forbundets regnskap i revidert stand

Se Revisjonsberetning, økonomisk beretning, kontrollkomiteens årsberetning
årsregnskap og prosjektregnskap for 2019 i eget hefte.

Regnskapet enstemmig vedtatt

11

Sak 8: Behandling av forslag til endringer av NCFs statutter

8.1 Forslag 1 fra Hedmarken CK

Endringsforslag i statuettene til Norges Curlingforbund fra Hedmarken
Curlingklubb
Hedmarken Curlingklubb har et endringsforslag/presisering i forbindelse med uttak av JR-lag til å
representere Norge i internasjonale turneringer. Spesielt når det gjelder juniorlag har turneringer, som
ikke alle lag har fått plass til å delta på, telt med. (Forrige sesong var det blant annet en turnering i
Scotland). Hedmarken Curlingklubb ønsker at det det kun er reelle turneringer, som alle JR-lag har
anledning til å være med på, som skal telle i uttaket for å representere Norge i for eksempel VM.
Dagens paragraf lyder:
§ 4 Landslagsuttak
§ 4-1 Styret utpeker sportslig leder og én eller flere landslagssjefer som står ansvarlig for uttak av alle landslag,
dvs. hvilke lag/spillere som skal representere Norge og NCF i internasjonale mesterskap, unntatt er; 1. Nordisk
mesterskap for juniorer, hvor de to beste guttelagene og de to beste jentelagene i sesongens norgesmesterskap
deltar. 2. VM Veteran/Senior og VM Mixed hvor vinner av siste sesongs norgesmesterskap tilbys plassen
Sportslig leder i samarbeid med landslagssjefene, pålegges å offentliggjøre uttakskriterier før 1. september hvert
år.

Endring av dagens paragraf: (Endring i rød skrift)
§ 4 Landslagsuttak
§ 4-1 Styret utpeker sportslig leder og én eller flere landslagssjefer som står ansvarlig for uttak av alle landslag,
dvs. hvilke lag/spillere som skal representere Norge og NCF i internasjonale mesterskap. For Juniorlag må det
være reelle turneringer, hvor alle JR-lag har anledning til å være med på, som skal telle i uttaket.
Unntaket er; 1. Nordisk mesterskap for juniorer, hvor de to beste guttelagene og de to beste jentelagene i
sesongens norgesmesterskap deltar. 2. VM Veteran/Senior og VM Mixed hvor vinner av siste sesongs
norgesmesterskap tilbys plassen
Sportslig leder i samarbeid med landslagssjefene, pålegges å offentliggjøre uttakskriterier før 1. september hvert
år.
Vennlig hilsen
Kjell Bjørseth – leder i Hedmarken Curlingklubb

Vedtak: Forslaget vedtatt med 20 mot 4 stemmer

12

8.2 Forslag nr. 2 Oslo og Akershus Curlingkrets
Tidtaking under NM i Olympiske senior-disipliner
Norges Curlingforbunds nasjonale mesterskap fungerer som en svært viktig arena for lagene som deltar. Flere av
de nasjonale mesterskapene danner blant annet grunnlag for uttak til internasjonale mesterskap, samt støtte til
videre satsing. Som følge av dette kan man argumentere for at det bør stilles strengere krav til at de nasjonale
mesterskapene skal simulerer forholdene som norske landslag møter internasjonalt. Dette vil styrke
legitimiteten til våre nasjonale mesterskap.
De lagene som satser mest på curlingidretten i Norge, trener over 500 timer årlig i tillegg til å spille opp mot 100
kamper ila. én sesong. For lagene som spiller mye internasjonale klubbturneringer er det i større og større grad
tidtaking på kamparenaene. Dette gjelder både for 4-mannslag og i mixed doubles.
Tidtaking fører til en ulik dynamikk i et lag, sammenlignet med turneringer uten tidtaking. Det stiller store krav
til forberedelser og erfaring for at laget skal kunne ta gode valg på kort tid. Dette fordrer mye øving og planlagt
samhandling, noe de beste lagene (som trener mest) er gode på. I tillegg stiller det høyere krav fysisk, da du
blant annet får langt mindre restitusjonstid mellom steinene - Dette som følge av en antakelse om at kamper
med tidtaking går fortere.
Årets NM-finale for herrer tok ca. 4 timer å gjennomføre. Undertegnede mener dette undergraver målet om en
rettferdig, relevant konkurranse – Da den ikke speiler realiteten i internasjonal toppcurling, som utøverne trener
for å bli best på.
Hvis vi ser til nasjoner som vi gjerne ønsker å sammenligne oss med, finner vi at Sverige, Sveits, Canada,
Scotland, USA og Japan gjennomfører alle sine nasjonale mesterskap (på seniornivå) med tidtaking tilsvarende
World Curling Federation (WCF) sitt system. Dette er også tilfelle i en relativt ny curlingnasjon som Estland!
Gjennom nyere internasjonal forskning på toppidrett går det frem av De Bosscher et al (2018), at infrastrukturen
i konkurranser for toppidrettsutøvere spiller en viktig rolle for utvikling av toppidrettsutøvere og for
internasjonale resultater. Tilrettelegging av relevante konkurranser for utøverne blir i denne studien pekt på
som en av ni pillarer for ulike lands mulighet til suksess internasjonalt. De Bosscher et al (2018) har funnet det
bevist at de nasjonene som klarer å tilrettelegge for gode konkurranser (som simulerer det høyeste nivået) vil
utvikle et konkurransefortrinn.
Undertegnede både ønsker og anbefaler at tinget går inn for å løfte de nasjonale konkurransene til et nivå som
øker sjansene til norske lag internasjonalt. Tidtaking kan være starten på en utvikling som styrker det nasjonale
toppidrettsmiljøet i curling og skaper ytterligere forståelse for unge utøvere om hva som kreves internasjonalt.
Tidtaking vil etter min mening være med på å styrke miljøet her hjemme helt ned på klubbnivå ved å utdanne og
opplyse om hvor internasjonal curling er på vei.
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Forslag til vedtak:
Det innføres tidtaking etter WCF sine retningslinjer på alle nasjonale mesterskap i olympiske øvelser (Herre,
dame og mixed doubles). Tidtakingen finner minimum sted, fra og med første sluttspillkamp.

Referanser:
De Bosscher, V., Shibli, S., Westerbeek, H., & Van Bottenburg, M. (2015). Successful elite sport policies: An
international comparison of the sports policy factors leading to international sporting success (SPLISS 2.0) in 15
nations. Maidenhead: Meyer and Meyer Sports.

Vedtak: Tinget kunne ikke behandle statuttendringen da det ikke var vedlagt et forslag til
endring av statutter. Delegaten fra OACK fikk 10 minutter til å komme med et forslag til
endringer som tinget kunne stemme på.
Flg: Forslag med henvisninger til statutter kom da fra OACK:
§ 7-8 Alle kamper spilles etter WCFs spilleregler
endres til:
§ 7-8 Alle kamper spilles etter WCFs spilleregler. Tidtaking etter WCF sine retningslinjer finner sted fra og med
semifinale.
§ 12-3 Alle kamper spilles etter WCFs spilleregler
endres til
§ 12-3 Alle kamper spilles etter WCFs spilleregler. Tidtaking etter WCF sine retningslinjer finner sted fra og med
semifinale.

Forslaget vedtatt mot 3 stemmer og blir innført i sesongens NM Herrer-Damer og
Mixed Doubles.

Sak 9: Behandling av forslag til endringer av NCFs lover
9.1 Forslag fra Doms- og lovutvalget
Endringer av Norges Curlingforbunds lover.
Vedlagt i eget vedlegg.
Norges Curlingforbunds lover er endret i h.t. Norges Idrettsforbunds nye lovforslag for
Særforbund.

Forslaget fra lovutvalget til nye lover ble enstemmig vedtatt
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9.2 Forslag fra Valgkomiteen
Sikring av egen ungdomsrepresentant i styret.
Vi i valgkomiteen har sett i lovnormen men finner ikke noe skrevet der om ungdomsrepresentant, ei heller om
denne skal ha en fast plass eller varaplass til styret.
Dersom det ikke står noe om dette i lovnormen kan vi risikere at en foreslått ungdomsrepresentant blir stemt
ut av styret dersom det kommer et benkeforslag på en annen (eldre) kandidat.

Kan du sjekke med styret og vurdere om dere eventuelt skal gi lovutvalget i oppgave å formulere et forslag til
endring i lovnormen som kan legges frem på årstinget?

Det er ønskelig å "sikre" en ungdomsrepresentant en plass i styret, men for å lette arbeidet til kommende
valgkomiteer 😊 kan det gjerne være en varaplass.

I år har vi situasjonen at dersom ungdomsrepresentanten blir erstattet av en gutt, må de resterende to
styremedlemmene være kvinner (dersom ungdomsrepresentanten ikke innstilles som et varamedlem).

Etter hva jeg kan se var Magnus Ramsfjell den første ungdomsrepresentanten og satt som varamedlem fra
tinget 2015 til Mari Forbregd etterfulgte ham i 2018 og da samtidig ble styremedlem.
Med vennlig hilsen
Glenn Johansen
Mobil 922 55 130

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble trukket da det var allerede vedtatt i de nye
lovene som ble vedtatt i forslag 9.1
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Sak 10: Fastsetting av kontingent og avgifter
Klubbkontingent:
0 -9
medlemmer kr 1.100
10-49
medlemmer kr 3.300
50-99
medlemmer kr 4.400
Over 100 medlemmer
kr 5.500
Nystartede klubber betaler ikke kontingent det første året.
Vedtak: Enstemmig vedtatt at klubbkontingentene blir uendret
sesongen 2020-21
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 350.- per sesong
kr 550.- per sesong
kr 150.- per sesong
kr.250.- per sesong

Vedtak: Enstemmig vedtatt å holde spillelisensene uendret
sesongen 2020-21

Sak 11 Behandling av Budsjett 2020-21
Forslag til 2 årig budsjett vedlagt sammen med regnskapspapirer

Det to-årige budsjettet enstemmig vedtatt
Sak 12: Tilsetting av revisor
Statsautorisert revisor John Asle Johnsen har revidert regnskapet for 2019. Styret
ønsker å fortsette med samme revisor.
Enstemmig vedtatt å bruke Statsautorisert Revisor John Asle Johansen

Sak 13: H.M.Kongens Pokal
NCF foreslår å sette opp Kongepokal i NM Herrer og NM Damer.
Det må delta minst 8 lag
Vedtak: Enstemmig vedtatt å sette opp Kongepokalen i NM Damer og Herrer
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Sak 14: Valg (Kommer ny innstilling fra valgkomiteen)
Valgkommiteens innstilling vedlagt

Forbundsstyret
President
Morten Søgård
Visepresident: Dagfin Loen
Styremedlem: Ståle Rian
Styremedlem: Henriette L Helgevold
Styremedlem: Stål Talsnes
Styremedlem: Bettina Haslev Nordbye

Jar CK
Jar CK
Oppdal CK
Hedmarken CK
Bygdøy CC
Lillehammer CK

Valgt i 2019 for 2 år
Valgt i 2019 for 2 år
Valgt i 2020 for 2 år
Valgt i 2020 for 2 år
Valgt i 2019 for 2 år
Valgt i 2020 for 2 år

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

Hedmarken CK
Haugesund CK
Stabekk CK
Ndr. Glomma B og CK

Valgt i 2020 for 1 år
Valgt i 2020 for 1 år
Valgt i 2020 for 1 år
Valgt i 2020 for 1 år

Mate Mari Moen Bekken
Kjetil West
Grethe Brenna
Rune Lorentsen

Lovutvalg 2 år
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Stein Erik Mattsson
Hege M Øy
Kim Ellertsen
Svein Erik Indbjo

Lilleborg IK
Trondheim CK
Risenga CK
Haugesund CK

Valgt i 2020 for 2 år
Valgt i 2020 for 2 år
Valgt i 2019 for 2 år
Valgt i 2019 for 2 år

Kontrollkomité 2 år
Leder:
Medlem:
Medlem:

Kjell Bjørseth
Else Skogan
Axel Grelland

Hedmarken CK
Trondheim CK
Bygdøy CC

Valgt i 2019 for 2 år
Valgt i 2019 for 2 år
Valgt i 2020 for 2 år

Varamedlem:
Varamedlem:

Kai Ove Rønning
Jon Abel

Lillehammer CK
Christianssands CC

Valgt i 2020 for 2 år
Valgt i 2020 for 2 år
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Valgkomité
Leder:
Medlem:
Medlem:
Vara:

(1 år) Velges hvert år
Stein Mellemseter
Hans Roger Tømmervold
Toril M Ekeli
Torger Nergård

Oppdal CK
Oppdal CK
Stabekk CK
Snarøen CC

Hederstegnkomitè 5 år, Valgt i 2016 Ikke på valg
Leder
Else Skogan,
Trondheim CK
Medlem
Morten Tveit,
Jar CK
Medlem
Bente Hoel,
Varamedlem Stein Mellemseter,
Oppdal CK
Varamedlem Kjell Bjørseth,
Hedmarken CK

Ullevål 01.09.2020
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Valgt i 2020 for 1 år
Valgt i 2020 for 1 år
Valgt i 2020 for 1 år
Valgt i 2020 for 1 år

(2016-2021)
(2016-2021)
(2016-2021)
(2019-2021)
(2019-2021)

