REFERAT FRA STYREMØTE I NCF
Dato:

Lørdag 14. Desember 2019 kl. 10.00 – 14:00

Sted:

Møterom 2011 Idrettens Hus, Ullevål

Innkalt av:

Morten

Referent:

Pål

Tilstede:

Morten Søgård (President), Grethe Brenna, Dagfinn Loen, Stål Talsnes, Ståle Rian, Rune Lorentsen, Hans
Roger Tømmervold, Kjetil West

På Skype:

Fravær:

Mari Forbregd, Linn Githmark, Petter Moe

Sak.nr.

Action

Sak nr. 1
Godkjenning av møtereferat fra 30.10.19

Ingen merknader

Sak nr. 2
Godkjenning av dagsorden

Ingen inhabilitet

Referat styremøte NCF

Hvem
Styret
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Sak.3 Rekruttering
Petter rapporterer på neste møte
Brev om rekruttering støtte, reisestøtte osv. sendt ut
til klubbene.
Tilskuddet blir utbetalt mot faktura fra klubbene.
Dameprosjekt 18. Januar på Stange

Sak 4 Økonomi
Fullmakts matrise ble vedtatt med noen endringer
To årsbudsjett legges frem på neste styremøte

Blir avhold damesamling på Hedmarken 18. Januar i
Stange Curlinghall. En samling beregnet for
damespillere på hobbynivå
Grethe stiller fra NCF.

Nye prosjektnummer lages i samarbeid med NIF
Regnskap

SAK 5 European Zonal meeting
Info om ny komite kalt Maximizing the Value hvor
Morten er blitt medlem av. Det er en stor komite
med 12 personer som skal se på hvordan
curlingsporten skal utvikle seg. Blant annet 8 versus
10 omganger.
De skal ha møter på Skype frem til de møtes i VM
Herrer i Glasgow.
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Grethe og
Petter

Pål
Pål

Morten
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SAK 6 EM Damer og Herrer 2019
Skuffende resultat for de Norske lagene.
Jentene fikk dårlig betalt for OK spill og rykket ned
på teedragninger.
Gutta ville ha vært rangert som nr. 2 etter RR hvis
de ikke hadde blitt diskvalifisert i kampen mot
England.
Dette ble en stor sak under mesterskapet med møter
og diskusjoner.
Norge fikk stor sympati blant alle lagene og reglen
vil nok bli endret.

Sak 7 Russland
Russland utestengt av WADA i fire år men vil
antagelig anke til CAS. NCF vil følge NIF og WCF
sine anbefalinger.

Norge sender et brev til WCF som henstiller til å
endre reglene slik at den passer bedre til dagens
situasjon.
NCF legger ved Thomas Løvold sine betraktninger av
hendelsen og behandlingen fra WCF og laget sitt brev
til WCF.
Denne reglen ble laget det året vi hadde «crazy
brooms» og er ikke så aktuell lengre og den kan også
misforstås. Straffen står heller ikke i forhold til
foretredelsen.

NCF vil ikke sende lag til turneringer i Russland før
saken er avklart.

WCF vil fortsatt arrangere VM Junior i Krasnojarsk
Russland i Februar da de mener at WADA sin
utestengelse av Russland og Russiske mesterskap
ikke gjelder juniormesterskap.
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Sak 8 Strategiplan 2019-2023
Toppidrett: Det settes ned en arbeidsgruppe for å se
Sportslig plan ble vedtatt.
på en modell med en landslagsgruppe med både lag
Strategiplan for ungdom. Klubbutvikling og marked og enkeltspillere som møtes til samlinger.
ble utsatt til neste styremøte.
Rekruttering: Klubbene skal ha en
rekrutteringsansvarlig som får NCF jakke og et lite
budsjett. Rekrutteringsansvarlige møtes en gang i året
for å dele erfaringer
Sak 9 Anlegg
Bergen Åsane
Grunnmur ferdig. Idrettshallen skal ha åpning 26.
Harald Ims som bor påÅsane og har spilt curling i
November mens is hallene er planlagt ferdig i
Stavanger vil bli ansvarlig for curling. Det vil bli
slutten av desember.
dannet ny curlingklubb som vil ha et samarbeid med
Åsane Allianseidrettslag.
Fredrikstad/Arildsborg
Hallen er tegnet og godkjent.
De jobber nå sammen med Advokater for å se på
momsproblematikken.
De vil ta kontakt med Kjetil som nylig har vært
Fått støtte på 10 millioner fra Kommunen.
igjennom dette.
Manglerud Oslo
Ingen nyheter
Vestby
Ingen nyheter
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Lørenskog
Det er laget skisser og de jobber med finansieringen
Ser positivt ut.
Bygdøy
Trenger avklaring på tomtegrenser, byggegrenser,
høyde på bygg etc.
De trenger et møte med kommunen for å sjekke om
de trenger omregulering.

Møte på Bygdøy 19.12. Der hadde de ikke gjort noe
siden sist.

Sak 10 EM 2020 Lillehammer
Det ble vedtatt å gå videre med å få til EM neste år
på Lillehammer. Det planlegges A EM i
Kristinshall og B EM i Ungdomshallen ved siden
av.
Lillehammer trenger å avklare med Lillehammer
Hockey, Olympiaparken og Lillehammer
Kommune hvordan kabalen legges i EM perioden

Lillehammer Curlingklubb skal sende søknad på
vegne av NCF til KUD på tilskudd for arrangementet.
Den skal sendes tidlig i Januar.
NCF stiller på kommunestyremøte 21. Feb. for å
informere om EM.
Lillehammer CK søker Kommunen og
Fylkeskommunen om tilskudd.

Det ble også vedtatt å gå videre med å se på et
eventuelt VM i Stavanger i 2022.
Det bør brukes en annen arena enn Sørmarka.
Sak 11 Eventuelt
Styringsgruppemøte med OLT

Positivt møte.
Kartleggingsskjema oppdateres og sendes styret

NCF Ting 2020 6.-7. Juni 2020
Referat styremøte NCF

Lillehammer foreslås fordi de ikke kunne ha det i
2019
Pål tar kontakt med Lillehammer om interesse
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NESTE STYREMØTE : 28. Januar kl. 18.00 – 20.30 på Ullevål

Morten Søgård
President
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Dagfinn Loen
Visepresident

Stål Talsnes
Styremedlem

Grethe Brenna
Styremedlem

Ståle Rian
Styremedlem
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Mari Forbregd
Styremedlem

