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Dato:
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Sted:
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Morten Søgård (President), Stål Talsnes,
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Sak.nr.
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Action
Godkjenning av møtereferat fra 01.11.2014
Langtidsplan – Strategiplan for NCF
Per Vestli hold 3. del av NIF sitt kurs. Utarbeidelse av
ny visjon og nye verdier som skal ende i en kortfattet
Strategiplan som skal fremlegges på årstinget.
Økonomi
Økonomien er solid.
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Hvem

Godkjent
Per avsluttet kurset sitt. Har i etterkant sendt over
oppsummering og «One page». Tas opp på neste
styremøte som del av forberedelsen til årstinget.
Ser på disponering av midler til tinget og da spesielt i
forhold til 1) langsiktig sikring av resultater i
internasjonale mesterskap og 2) anlegg.
For eksempel avsette midler til nye anlegg
Side 1
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WCF utkast til strategiplan.
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Sørmarka ber om NCF sin støtte til å søke på VM
Senior/Mixed dbl. 2018 og VM Herrer i 2022
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NCF skal rådføre seg med de andre skandinaviske
Morten
landene og komme med evt. felles kommentarer WCF
NCF stiller seg positiv til søknaden under samme
forutsetninger som beskrevet i tidligere brev til
Sørmarka.
Litt usikkert hva som skjer med VM Mixed dbl. Det
skal komme en beslutning fra IOC om det blir en OL
gren. Hvis det blir OL gren kan Mixed dbl. kanskje
flyttes sammen med Junior VM. Hvis det ikke lir OL
gren er fremtiden usikker for Mixed dbl.
Pål tar kontakt med Sørmarka og informerer om dette Pål
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Anlegg:
Asker: Risenga CK v/Kim Ellertsen har kommet på
banen og er meldt seg med i referansegruppen
Haugesund: Ekstratildeling av 4 mill i
programsatsingsmidler til curling ble besluttet og
øremerke til ny hall i Haugesund. Haugesund jobber
sammen med Haugesund Pistolklubb om et felles
bygg.
NCF sender brev til KUD ang. dette når nødvendig
informasjon kommer fra Haugesund CK.
Hamar: Hamar CK har funnet et egnet lokale i Stange
Kommune hvor de ser for seg en 4 baners hall.
Hamar ser for seg en 30 års leieavtale som er et krev
for å få tippemidler. Stange Kommune vil da bevilge
samme beløpet som mottas i tippemidler. Hamar CK
trenger et lån fra WCF på 200.000 USD hvor NCF må
stå som garantist.

.

Brev til KUD sendes fra NCF så fort nødvendige
opplysninger kommer fra Haugesund kommer.
Ref Mail fra Dagfinn til Kjetil West 6. Mars 2015

Dagfinn, Morten og Pål tar et møte med Hamar CK
hvor økonomien og tekniske deler avklares.

Fredrikstad: Ny klubb har blitt stiftet for å fronte nytt
curlinganlegg i forbindelse med ny ishockeyhall i
Fredrikstad. Leder av Nedre Glomma Bowls og
Curling club Glen Johansen får mandat til å fronte
saken for NCF.
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11.03.
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Flg mandat ble vedtatt:
NCF har en overordnet målsetting om å få etablert
curling-anlegg i sentrale områder i Norge, og
herunder inngår ambisjon om en 4-baners hall i
Fredrikstad /Sarpsborg-området.
Med bakgrunn i den konkrete prosess og dialog
rundt Arena Fredrikstad - og med referanse til
Fredrikstad og Sarpsborg kommunes
kommunedelplaner for idrett og fysisk aktivitet,
samt Østfold Idrettskrets sin arbeidsplan for
interkommunale anlegg – vil NCF både støtte og
delta i den videre dialog med Fredrikstad
kommune om muligheten for curlingbaner i Arena
Fredrikstad.
Vi har bedt Glenn Johansen ta lead og trekke inn
NCF etter behov.

7

Uttak Landslag
VM uttak herrer.
Lag Ulsrud Snarøen CC vant NM herrer i Trondheim
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Glenn Johansen og Kjell Nilsen deltar på Østfold
Idrettskrets Anleggsseminar lørdag 21. Mars

Det sendes ut uttaksbrev til de uttatte spillere.
Sjekke om det er utøvere som er villige til å spille
VM i Sochi.
Side 4
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13.-15 Mars.og deltar i VM herrer i Halifax.
Markus Høiberg ble tatt ut som 5. spiller.
Lag Berg Risenga CK vant NM senior og deltar i VM
Senior i Sochi.
Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten Oppdal CK
vant NM Mixed dbl. og deltar i VM i Sochi.
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Årsting
Årstinget ble vedtatt holdt i Haugesund 30.-31 Mai
2015.
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Peter Dahlman har blitt engasjert som ny
landslagstrener/coach for rullestollandslaget.
Han sendes på kurs i Fussen.
Eventuelt
NCF har inngått en avtale med PolarHD fra Latvia om
produksjon av TV sendinger fra NM i Trondheim og
Norgescupen på Snarøya. TV2 stiller med
kommentator og linkbus. Sendinger lørdag går på TV2
Sumo og søndag går på Sportskanalen.

10

NCF sender ut invitasjon til klubber.
Valgkomitéen blir informert og skal lete etter et
styremedlem som skal ha fokus på unge
utøvere(yngres representant)
NCF lager et kontraktforslag hvor godtgjørelse og
arbeidsbetingelser avklares.

Det er produsert bannere på 3x1m med «PRØV
CURLING» som tilbys klubbene kostnadsfritt. Henges
opp i hallene og fokuseres på under TV sendinger.
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Idrettsregistreringen: 4746 medlemmer registrert. Fått
innmelding fra Brumunddal AL-Curling som kanskje
er feil.
Idrettstinget 05.-07. Juni 2015
Morten representerer NCF

Sjekker med Brumunddal AL-Curling om det er riktig Pål
innmeldt.
Melder på Morten

Pål

Street Curling
Street Curling er bestilt fra Canada og er på vei. Er
beregnet å låne ut til klubber eller leie ut til bedrifter
på messer el.lign.

Demonstreres på tinget .

På

Møte med BRIK ang. fornying av siden.
Forslag til utbedringer sendes til forbundskontoret

Pål

Snarest

SFF har avsluttet samarbeidet med PAN Media Group
om en medieavtale pga av store økonomiske
utfordringer i PAN. Ser på et samarbeid med
Fotballmadia.
Hjemmesiden curling.no. Hjemmesiden har ikke vært
oppgradert siden den ble produsert. Den har vært
hacket mange ganger og vært brukt til å sende ut
uønsket mail.
Er nå blitt oppgradert og siden skal fornyes.

NESTE STYREMØTE
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Morten Søgård
President

Stein Mellemseter
Visepresident

Stål Talsnes
Styremedlem

Hilde Stenseth
Styremedlem

Dagfinn Loen
Styremedlem

Henriette Løvar
Styremedlem
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