REFERAT FRA STYREMØTE I NCF
Dato:

13.03.2014 kl. 17.00 – 20.00

Sted:

Ullevål stadion Møterom 4061

Innkalt av:

Pål

Referent:

Pål

Tilstede:

Morten Søgård (President), Dagfinn Loen, Thomas Løvold og Hilde
Stenseth

På Skype:

Stein Mellemseter , Hans Roger Tømmervold og
Stål Talsnes(fra Sochi)

Fravær:

Anne Sesaker, Kim Ellertsen

Sak 1. Godkjenning av referat
Referat fra styremøte 11.12.13 ble godkjent.
Sak 2. OL 2014 Sochi
Sportslig:
Laget var misfornøyd med resultatet. Laget hadde beste lagscore og følte at de hadde marginene i
mot seg. Vi hadde de 3 «på forhånd regnet» som de letteste lagene først. Da fløt spillet OK og vi fikk
3 greie seire. Så møtte vi 3 vanskelige lag Canada, Sverige og Kina. Alle lagene kan vi tape for men
ikke i samme turnering. Da spredde det seg en liten usikkerhet i laget som gjorde at tenningen steg.
Vant så to kamper (Sveits og GB) Da var vi på 5-3 med en kamp igjen. Det var Danmark som vi
alltid har hatt god tak på. Kampen mot Danmark utviklet seg galt for oss. De fikk spillet inn på sine
premisser (de spilte defensivt) og Skip Stjerne gjorde de avgjørende steinene (han spilte 98%).
Da var det bare å sette seg ned å håpe at Kina Slo GB for Tiebreak. Det gjorde de og vi fikk en ny
sjanse. Vi ledet hele kampen mot GB helt til etter siste steinen til GB. Han gjorde en ikke alt for
vanskelig run back dbl. for seieren.
Eller så fikk gutta mye oppmerksomhet spesielt pga buksene. Kanskje det ble litt for mye fokus på
det. Canada slo GB i finalen og Sverige slo Kina i bronsefinalen. Kina var det beste laget i innledene
men sprakk litt når det gikk opp for de at de kunne vinne OL.
Canada vant også damefinalen hvor de slo Sverige.
OL i Sochi generelt var et meget vellykket arrangement med fine arenaer, blide og hyggelige russere.
Det går an når man har 3000 millioner!

Det ble vedtatt å lage en workshop på tinget med fokus på hvordan vi kan utnytte OL effekten og øke
rekruteringen spesielt blant barn og unge. Hva kan NCF hjelpe klubbene med?
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Sak 3 Økonomi
NCF har god likviditet og har pr. 14.03.2014 flg midler på konto:
Driftskonto: kr. 3.264.848,56
Skattekonto: kr.
56.485,02
Særkonto:
kr. 1.615.855,19
Det er kommet inn 90% av Post 2 midler, 90% av Post 3 og stipend og prosjektmidler fra OLT
NCF har fakturert klubbene for klubblisens, spillerlisenser og deltakeravgift i div. NM.
Foreløpig regnskap 2013 viser underskudd på avd 1(drift) på kr. 391.822.- og overskudd på
271.459.- på avd. 2.
Pål skal sammen med regnskapsfører gå igjennom posteringer for å sjekke om dette er korrekt.
Aksjer i Isbjørn Arena er satt til kr. 0.- etter at selskapet ble oppløst men samtidig ble også aksjene i
AS Curlingbaner og Leangen curling AS satt i 0.- Dette skal rettes opp i.
Sak 4. Anleggsutvalg
Anleggsutvalget er kommet godt i gang. Et kompetent utvalg som bestås av Ole Ingvaldsen, Eigil
Ramsfjell og Kjell Nilsen med Dagfinn Loen som leder.
Informasjon om utvalget er sendt rundt til klubbene og den ligger også på hjemmesiden under
«om oss» → anleggsutvalg.
Første oppgave er å gjøre kjent at de er til og gi fødselshjelp til steder, kommuner og klubber som ser
på muligheten for å bygge curlinghaller.
SFF sin høringsuttalelse om NIF sitt brev «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet» 2014 stiller vi oss bak med et unntak.
Vi foreslår å endre tilskuddsatsene på bygging av 2 og 4 baner fra henholdsvis 4 og 6 millioner til
2,5 og 7,5 millioner. Dette for at styret mener at det bør bygges fullverdig haller med 4 baner som
kan brukes til konkuranser og som har bedre muligheter for inntjening på events etc.
Anleggspolitisk plan vil også bli revidert.
Sak 5 World Wheelchair Qualifier
Lillehammer Curlingklubb har tatt på seg å arrangere World Wheelchair Qualifier i begynnelsen av
november. Thomas Løvold som har her blitt ansatt på deltid i YOG2016 skal være organisasjonssjef.
Dette blir et testarrangement for YOG2016
Kontrakten underskrives og sendes WCF med de endringer vi har blitt enig om.
Vi er lovet noe økonomisk støtte fra NIF og YOG2016 har sagt de garanterer for økonomien.
Organisasjonen bør settes så raskt som mulig og planleggingen bør starte i god tid før sommeren.
Det vil være minimum 12 lag samt en del støttepersonell.
WCF kommer med en gruppe.
Alle lagene og WCF betaler for sine opphold.
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Sak 6. Sportslig.
VM i Beijing Kina 29.-06 April Lag Ulsrud med Markus Høiberg som reserve er tatt ut
VM Mixed dbl. Dumfries Skottland: 23.-30 April
Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten representerer Norge.
De ble nr. 2 i NM. Vinnerene Marianne Rørvik og Torger
Nergård hadde ikke anledning til å dra. Dette var meldt fra før
NM.
VM Senior Dumfries Skottland
23.-30 April
Lag Berg med Kjell Berg, Stig Arne Gunnestad, Halvard
Kverne og Terje Lyshaug vant NM senior. De vil representere
med unntak av Terje Lyshaug som har kneskade og byttes med
Tormod Andreassen

Sak 7 Damesatsing.
Det var gledelig mange jentespillere som deltok på Yngre Jr. og kidsturneringen.
Det er satt i gang arbeid med å arrangere en felles samling i samarbeid med Lillehammer CK
på høsten 2014. Her vil Petter Moe sammen med noen av damespillere være instruktører.
Damelandslaget
Det er litt uklart på nåværende tidspkt. hvilke damespillere vi har til neste sesong. Det er satt i
gang en kartlegging og vi håper på å få dannet en bruttotropp til begynnelsen av sesongen.
Sak 8 Årsting på Oppdal
Tinget avholdes 24.-25 Mai på Rica Skifer Hotell Oppdal.
Oppdal er 60 år.
NCF inviterer bronselaget på ting middagen.
På lørdagen planlegges workshop om rekrutering.
NIF holder innlegg om klubbutvikling, styrearbeid og startmøter
Anleggsutvalget holder en presentasjon.
Sak 9 NorgesCupen
Thomas har utarbeidet et forslag til ny NorgesCup med 3 runder og sluttspill
Dette renskrives og mailes til styret slik at vi kan få lagt det frem som et forslag på tinget.
Thomas skulle også se på NM.
Sak 10. Eventuelt
Jr. Camp gutter.
Stein forslår å holde en treningscamp for junior gutter. Dette skal Pål og Pedtter se på datoer
og opplegg for.
Sponsorer
Pål sjekker opp muligheten for å tilknytte oss en sponsoragent som har bekjentskaper og som
kan se på kontakt med media.
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Idrettens Ledermøte.
Den er samme helg som NCF sitt årsting. Morten skal se om han kan være der på fredag for
så å dra til Oppdal fredag kveld.
Idrettsregistreringen 2013
Idrettsregistreringen viser en økning av medlemmer fra 4141 medlemmer i 2012 til 4582 i
2013.
I 2009 var det 2361 medlemmer.
Gave til 60 åringen Oppdal CK
Pål tar kontakt med Leder Ivar Sollie om hva de trenger.
Søknad til Jr. arbeid i Trondheim
Styret vedtok å støtte Trondheim med kr. 10.000.- til jr. og kidsarbeid.
Neste styremøte Lørdag 26.4 kl. 10.00 – 16.00
Det ville vært en fordel om alle kunne komme til Ullevål..

NO
Action
1. Workshop: Rekrutering
Utnyttelse av OL effekten
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Nytt spilleopplegg til NorgesCup
Nytt opplegg til NM evt. distriktmesterskap
Sponsorer, finne ny sponsorkontakt
Finne tid for et arbeidsutvalg møte ang. media,
sosiale medier, TV sendinger etc Morten, Stål Bent
og Pål
Sende inn kommentarer til Bestemmelser om
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» 2014
Sende ut info om anleggskomiteen
Sende ut invitasjon til tinget
Juniorcamp Jenter
Juniorcamp Gutter
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Hvem
Styret

Når
styremøte

Thomas
Thomas
Pål
Pål

01.04.2014
01.04.2014
ASAP
ASAP

Pål

ASAP

Pål
Pål
Petter
Petter

ASAP
Før VM
Før tinget
Før tinget
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NESTE STYREMØTE: Lørdag 26. April kl. 09.00 – 14.00 PÅ ULLEVÅL

Oslo 13.12.2013
Referent
Pål Trulsen
Generalsekretær

Morten Søgård
President

Stein Mellemseter
Visepresident

Stål Talsnes
Styremedlem

Hilde Stenseth
Styremedlem

Dagfinn Loen
Styremedlem

Anne Sesaker
Styremedlem
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