REFERAT FRA STYREMØTE I NCF
Dato:

Lørdag 20.02.2016 15.00 – 17.00

Sted:

Lillehammer under Youth Olympic

Innkalt av:

Morten

Referent:

Pål

Tilstede:

Morten Søgård (President), Stein Mellemseter, Stål Talsnes, Dagfinn Loen
Henriette Løvar

Fravær:

,

Thomas Løvold, Hilde Stenseth, Hans Roger Tømmervold, Olaug Lundaløkk

Sak.nr.

Action

1

Godkjenning av møtereferat fra 10.12.2015

2

Juniorcurling.

Referat styremøte NCF

Hvem

Godkjent med flg. Endringer
Dagfinn og Stål var ikke tilstede på møte på Stortinget.
NCF er ikke imot at klubbene det arrangerers rene
Juniorturneinger i tillegg til NM, men mener at det
ikke er mange nok lag til at det kan etableres en egen
junior Tour.
NCF er i samtaler med Sverige i å få til et samarbeid
om en eller to fellesturneringer. Om det skal være
eksisterende turneringer eller nye er ikke klart.
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Økonomi
90% av Post 2 og Post 3 midler fra NIF har
kommet inn.
OLT også betalt 50% av stipend og
prosjektmidler.
Nok en gang byttet regnskapsfører hos NIF
Regnskap.
OLT Satsing,
Vi fikk flg. tildeling av OLT i prosjektmidler:
Rullestol
kr. 300.000.-kr. 50.000.Herrer
kr. 600.000.som i fjor.
Mixed dbl. kr. 100.000.Ny
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Det er også kommet inn innspill fra ungdomsutvalget
som også mener at det for få lag.
Styret ber administrasjonen om å kartlegge hvordan
klubber jobber med rekruttering. NCF vil da kartlegge
antall lag, hva slags hjelp klubbene trenger, hva som
gjøres. Klubbene vil bli kontaktet evt. besøkt i løpet av
våren.
De resterende midlene blir utbetalt etter at
Idrettsregistreringen og diverse møter er gjennomført.

Petter Moe

Pål

De tre beste lagene tas ut i en Mixed double tropp og
Pål
får tilbud om å spille en Mmixed dDbl turnering neste
sesong. Må tilpasse satsingen etter lagenes terminliste.
NCF er på leting etter en landslagstrener. Kanskje
samarbeide med en curlinghall med en 50/50 deling av
lønn og arbeidstid.
Mixed dbl. satsing tas opp på årstinget.
Rullestollaget ble nr. 2 i VM og har gode muligheter til
å få stipendmidler neste sesong.
Samme gjelder Mixed dbl. laget hvis de vinner medalje
i VM
Side 2
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Støtte til NM arrangører
Enkelte arrangører taper penger på å arrangere
NM. Isleie på kr. 99.000.- i tillegg kommer
utgifter til icemaker.
NCF gir en arrangørstøtte på kr. 10.000.3 forslag ble diskutert:
1. Ingen endring
2. Startkont. Rett til arrangøren.
3. Økning av arrangørstøtte

NCF vil henstille klubbene til å forhandle med halleier
om leie av is til NM.:

Vedtak. Det ble vedtatt å øke støtten til
arrangører til kr. 15.000.- pr. NM helg f.o.m
neste sesong.
7

Informasjon fra anleggsutvalget
Hamar
Her ser alt ut til å gå bra.
Planlagt åpning av ny hall i begynnelsen av
neste sesong. De har kjøpt is anlegget som
skal brukes under VM Herrer i Basel.
Finansiering kr. 5,0 mill. Egeninnsats kr.
950.000.Daglig leder blir Terje Skogvold.
Driftsbudsjett på 1,2 mill pr. år.
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Klubben skifter navn til Hedemarken
Curlingklubb, som ønsker å vil fusjonere med
Brumunddal CK hvis det lar seg gjøre.
Fredrikstad
Glenn Johansen jobber videre. Det ble
besluttet i kommunestyret å jobbe videre med
Arena Fredrikstad med avslått med 27 mot 26
stemmer å utvide prosjektet med en tredje
isflate som skulle brukes til curling.
Saken er ikke tapt enda.
NGBCC har bedt om tilskudd til en utredning.

NCF sender brev til NGBCC og ber om en skriftlig
søknad

Dagfinn

NCF tar kontakt med Bergen CK for å samkjøre
kontakt ovenfor utbygger

Pål/Kjell

Haugesund
Jobbes videre med planer og søknader, samt
samarbeidsavtale med Pistolklubb.
Byggestart våren 2016
Bergen
Det er aktuelt med en 4 baners curlinghall i et
nytt idrettsanlegg på Myrdal på Åsane.
Curling ligger inne i planene og utbygger har
henvendt seg til entreprenør for priser.
Det har vært besiktigelse av hallen i Leangen
Trondheim.
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Asker
Det ble i kommunestyremøte besluttet å utrede
et curlinghall. På neste kommunestyremøte ble
det opplyst at det ikke var utredet
curlinganlegg.
Bent Ramsfjell har kontaktet
Kontakt med kommunestyre
kommunestyrerepkommunestyre rep. fra
Høyre for å høre hvordan vi går videre.
Telefonmøte man. 29.2 kl. 17.00
For å få til et curlinganlegg må vi ha et lokalt
engasjement.
Det er kalt inn til møte 15. Mars kl. 12.00
Programsatsing midler.
Det er utlyst ny runde med
programsatsingsmidler til kostnadskrevende
anlegg. Is idrettene prøver å samkjøre seg om
et par anlegg.
8

TV Sendinger
TV» har bestemt seg for ikke å sende
produksjoner gjort av PolarHD.
De mener at de ikke overholder norske HMS
ordninger.
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Fremtidige mesterskap
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NCF har hentet inn priser fra OB team, men de er over
dobbelt så dyre som PolarHD.
NCF sjekker med Eurosport Norge som bruker
PolarHD og VG TV om de er interessert i å sende
curling.
Spesielt Eurosport Norge bør være interessert. De skal
ha de neste OL
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Bent
Dagfinn/Eigil/Kjell

Dagfinn/Kjell/Pål

Pål
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VM senior og VM Mixed Double har blitt
tildelt Sørmarka i 2019.
WCF jobber med å forenkle kontrakter og den
vil bli undertegnet så fort dette er gjort.
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Morten og Kate hadde et møte under YOG på
Lillehammer hvor hun ville at Norge iog
Lillehammer skulle ta på seg et mesterskap.
WCF var veldig fornøyd med
gjennomføringen av YOG.
Nye sponsorer
Choice kjeden
NCF har underskrevet en samarbeidsavtale
med Choice. Vi får gode priser, 50 barterrom
og liten cut back.
Triggerpoint
Ruller for oppvarming og egen massasje .
Landslagene får nødvendig utstyr.
Koster
WCF har nå tatt av hårkoster som lovlig
kosteredskap i mesterskap
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NESTE STYREMØTE :
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Styremøte forberedelse til tinget: 21.04.2016 kl. 10.00-14.00
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