REFERAT FRA STYREMØTE I NCF
Dato:

Onsdag 15.10.2016 kl- 10.00

Sted:

Stange Curlinghall, Stange

Innkalt av:

Morten

Referent:

Pål

Tilstede:

Morten Søgård (President), Stein Mellemseter, Grethe Brenna, Stål Talsnes, Dagfinn Loen, Henriette Løvar
Kai Ove Rønning, Hans Roger Tømmervold

Fravær:

Olaug Lundaløkk,

Sak.nr.
1

Godkjenning av møtereferat fra 24.08.26
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World Curling Congress. Stockholm
Viktigste sak i år var nye regler for kosteputer
og på kosting. Alle skal benytte samme stoff i
kosteputene og leverandørene må få godkjent
putene før de kan benyttes i WCF turneringer.
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Action

Hvem

Godkjent
Nytt pkt. neste møte. Styret vil gjerne være med på
klubbmøter.
.

Styret

NCF innfører også disse reglene i sine turneringer.

Pål

Side 1

Når
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Alle andre forslag som ble fremlagt av WCF
ble vedtatt. Noen med små endringer.
Det er blitt lov til å starte med tre spillere hvis
laget har hatt til hensikt i stille med 4 men en
spiller er blitt skadet etter ankomst.
Diskusjoner på innføring av U18 og U23
mesterskap.
Etablering av World Cup i Curling.
Cathrine Lindahl ble valgt inn i styret på
bekostning av Canada`s kandidat.
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Økonomi
Bedre tall i år enn i fjor så langt.
En del større utgifter igjen som støtte til
turneringsspill for landslagene,
Europamesterskapet i Glasgow.

Det ble lagt en ramme på ca. 600.000.- i støtte til
rekrutering i klubbene for sesongen 2016-17

Momsrefusjon kommer like før nyttår.
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Fordeling av midler til rekrutering i klubber og
til turneringsstøtte.
Kommet inn 19 søknader fra klubber og lag.
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Flg satser ble vedtatt:
Rekrutteringsstøtte
Juniorlag Landslag
Juniorlag
Yngre Jr. lag
Kidsgruppe

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

12.500.30.000.25.000.15.000.7.500.-

Vedlagt oversikt over alle tildelinger.
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Støtten betales ut mot faktura fra klubbene.

Pål

NCF vil i fremtidige søknader legge vekt på at klubben har
en utviklingsplan som inneholder planer for rekruttering,
trenerutdanning, klubbutvikling osv.
NCF kan være behjelpelig med utarbeiding av en slik plan.

Petter/Pål
Styret

Det er også forventet at lag som mottar støtte også vil være
behjelpelig i klubbens rekrutteringsarbeidet.
Peter skal benytte årets tildeling til å komme i dialog med
klubbene om bruken av midlene og hvordan NCF kan
støtte klubbene

Anlegg
Haugesund: Fortsatt i under planlegging.
Byggestart forskjøvet til våren 2017.
Stange: Åpnet 15 oktober.
Fredrikstad: Det er vedtatt utredning med
curlinghall. Tomt er bestemt.
Bergen: Fortsatt veldig aktuelt. Foreløpig litt
løse skisser.
Holmestrand: Vært stille. Kanskje ikke så
aktuelt.
Froland: Idrettsklubb og kommunen
planlegger en 4 banershall i tilknytning til en
hockeyhall. NCF har sendt brev til
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Petter
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Idrettskretsen og de har vært på befaring i
Kristiansand hvor Håvard Vad Petersson var
med.

6

7

Campus Sognsvann: OLT planlegger et
nasjonalt treningsanlegg for de fleste idrettene.
Det verserer flere planer og curling er inne
med enten en to-baners hall eller en 4
banershall.
Valle Hovin: Ny skøytearena hvor det er
ønskelig med et curlinganlegg. Kun på
skissestadiet enda.
Møte 01.11.16 med Oslo Kommune
Skraplotteri med Bistandshuset og BaseCamp Vedtatt og fortsett forhandlingene med BaseCamp.
BaseCamp/Bistandshuset har hatt et lotteri for Setter opp et møte hvor Curlingforbundets kutt (ca 20%)
skøyteforbundet.
avtales.
Bistandshuset tar all økonomisk risiko.
Planlegger 70000 lodd.
Fremtidig mesterskap
Info fra administrasjonen
EYOF Ezerum Tyrkia: Et mesterskap i
Olympiatoppens regi. Aldersgruppe 16-18år
NCF betaler en egenandel på kr. 6.000.- pr
utøver/trener. Norge har kvalifisert et guttelag.

Referat styremøte NCF

Side 4

Pål
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NCF har takket ja til plassen under
forutsetning at DU og OLT mener det er trykt
å reise
Universiaden Almaty Kazakhstan: Et
arrangement i Studentidrettsforbundets regi.
Under 28 år og student.
Vi har kvalifisert både jente- og guttelag.
Egenandel ikke klart.
VM Mixed: Lag Wibe med Christer Wibe,
Elin Ingvaldsen, Victor Bergerskogen og
Jeanette Husnes Moe reiser til Kazan Russland
for å forsvare fjorårets gullmedalje.
EM Damer og Herrer i Glasgow. Lag
Skaslien og Lag Ulsrud er uttatt. Begge spiller
i A puljen.
Sak 8

Ungdomsutvalgets info

Sak 9

Evetuelt
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Pål

Hadde sin første Kick off turnering på Lillehammer 16.-18.
Sept.
30 påmeldte i alderen 10.-18 år.
Frivillig trening og sosialt fredag. Startet lørdag ppå isen
med forskjellig regler enn vanlig. Sosialt på kvelden hvor
poengene i lekene også talte i sammendraget.
Fungerte bra med individuell påmelding og var et vellykket
arrangement som de skal prøve å utvikle til neste sesong.

Side 5

Magnus
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World Mixed Double og Senior 2019
Sørmarka Arena
Forløpig kontrakt som var copy padte fra
Lethbrigde 2017 er mottat. Er blitt lovet en litt
kortere kontrakt fra WCF.
Organisasjonen som i EM 2014. NCF tar de
sportslige postene og Sørmarka Arena tar det
administrative.
European Zonal meeting
Blir under EM i Glasgow 25. Nov kl.10.00

Styremedlemmer bes om å sjekke i hjemmeklubber og
hjemme om evt. kandidater til organisasjonskomiteen,
Dommere, Timere, etc.

Styret

Morten deltar

Morten

Pål skriver anbefalingsbrev til WCF
Det ligger mange gode historier i årbøkene og NCF har
komplette sett liggende på lager. NCF vil undersøke
kostnadene ved digitalisering av disse slik at kan ligge
offentlig på nett. Gjerne med søkefunksjon
Bygdøy har også en historisk materiale som bør
digitaliseres.

Pål
Pål / Morten

Hall of Fame
NCF vil foreslå Kristian Sørum
Digitalisering av årbøker

Bruk av stick i NM eldre Veteraner
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NCF vedtok at det skulle være tillatt med bruk av stick i
NM Eldre Veteran.
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NESTE STYREMØTE :

Forslag: Tirsdag 6. Desember kl. 17.30 på Ullevål?

Morten Søgård
President

Stein Mellemseter
Visepresident
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Stål Talsnes
Styremedlem

Grethe Brenna
Styremedlem

Dagfinn Loen
Styremedlem
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Henriette Løvar
Styremedlem

