REFERAT FRA STYREMØTE I NCF
Dato:

Onsdag 23.10.2017 kl. 17.00 – 21.00

Sted:

Møterom 4065 Idrettens Hus, Ullevål

Innkalt av:

Morten

Referent:

Pål

Tilstede:

Morten Søgård (President), Grethe Brenna, Dagfinn Loen, Stål Talsnes,

På Skype:

Stein Mellemseter, Rune Lorentsen

Fravær:

Bettina Nordbye, Henriette Løvar, Hans Roger Tømmervold, Magnus Ramsfjell

Sak.nr.
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Godkjenning av møtereferat fra 24.08.2017
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Økonomi
Kontroll på økonomien.
Ligger noe bedre enn i fjor på samme tidspkt.

Action

Hvem

Godkjent
Fortsatt problemer å få opp facebook feed med Crome

Styret

Noen feilposteringer men regnskapet ser bra ut.

Pål

.
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Når
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World Curling Congress
Grethe, Dagfinn og Morten deltok som Norges
delegater.
Den største nyheten er WCF avtale med det
Kinesiske selskapet Kindomway Sports som
vil gå inn med 10mUSD over fire år i en
verdenscup. Fire verdescup hvert år. Den
første i Kina, så en i Europa og Amerika så
finalen i Kina.
WCF hat ansatt Jorge Vazquez fra Mexico
som prosjekt manager for World Series.
.
15a Doping brudd under OL JA

Ved dopingregelbrudd i OL godtar WCF IOC sine
prosedyrer under OL.

15b Sports betting

Endre eksisterende regler for spill på og manipulering av
resultater til IOC regler/lover

JA

15c i) Kvalifiserings turnering til
OL kvalifisering
JA

Referat styremøte NCF

WCF vil ha en kvalifiseringsturnering til OL kval for å gi
alle nasjoner mulighet til å kvalifisere seg til OL. Dette vil
gi alle nasjoner mulighet til mere support fra NOC.
Gjelder dame- og herre lag.
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15c ii) Økning av lag i Rullestollag til 12 lag
JA

Øke til 12 lag som i OL. 3 lag rykker opp/ned hvert år

15c iii) Øke til 16 lag VM Herrer/damer NEI
For at flere nasjoner skal få spille VM. Styret mener at 13
lag er bedre. Ingen stor entusiasme for egen VM
kvalifisering
15c ic) Øke til 13 lag i VM damer og herrer
JA

15c v-vi) Nytt spillesystem i VM Mixed dbl.
Det er 40 nasjoner med i VM; og det er
umulig å lage et rettferdig spillesystem.

Styret er positive til å øke til 13 lag i VM Asia har fått flere
gode lag å bør ha en plass til i VM. Med 13 lag får alle spilt
mot alle. Ble også vedtatt kvalifiseringsturnering til VM
Ble ikke vedtatt nytt spillesytem til VM. Kongressen mente
det ikk var gjennomarbeidet nok.

15d i) Skadet spiller kan kun komme inn
mellom omganger.
JA
15d ii) Når feil lag starter omgang.
JA
15d ii(Overgang fra 4 steiner til 5 steiner free
gard zone
JA
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Hvis feil lag starter, starter man på nytt hvis det bare spilt
en omgang. Hvis det er spilt 2 steiner forsetter omgangen.
Lagene er blitt så gode til clearing , softpeel og runbacks at
for å få flere interessante omganger foreslår WCF om å 5
rock free gard zone.
Begge de norske topplagene er sterk fot dette.
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15d iv) Minimum spilte omganger mot
matematisk slått
JA
15d v) Delivery stick

WCF foreslår at man må spille minimum spilte omganger
uansett om man er matematisk slått.

JA
Kun delivery sticks som ble godkjent i VM 2017 skal være
lovlig i 2017-18 sesongen.

15 e i) Starte med 3 spillere

JA
Ble vedtatt at et lag kan starte med 3 spillere ved spesielle
omstendigheter ved fjorårets kongress. Godkjennelsen kan
gis av event Technical Delegate, event Chief Umpire og
WCF Director of Competations representative.

15e ii) Lys og mørkt spilleantrekk

JA
Lyst spilleantrekk skal være hvitt eller gult.

15e iii) Bare spillere kan sette steiner på
trening
NEI

Både før kamp og på kveldskamper

15e iv) Ekstra tid i Mixed Dbl. kamper JA
2 ekstra minutter fra 22 til 24 minutter
15e v) Ekstra tid i Mixed dbl. kamper når de
må plassere steiner selv.
JA

15e vi) Last stone Draw (LSD) med bare 3
spillere på laget.
JA

Når lagene må plassere steinene selv får de 30 sekunder
ekstra mellom hver omgeng. Dette gjelder når det ikke er
dommere tilstede.
Når det bare er 3 spillere på laget i hele turneringen rullerer
LSD mellom de tre spillerne.

15e vii) Last stone draw rangering mellom
grupper.
JA
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Når det er forskjellig antall lag i gruppene skal første
dragninger og frem til de har gjort like mange telle.
15e vii) Fjerning av Tiebreks i mesterskap
med flere enn 10 lag.

15e ix) Rangering etter tie breaks.

JA

15e x) Nye begreper

JA

17 Valg
Vice President Americas
Director Position 3

Istedenfor tiebreak foreslås det at de to beste går rett til
semifinale mens de fire neste spiller kvartfinale. Lagene
rangeres etter antall seiere så LSD.
Lagene beholder sin plass etter rangering eter grunnspillet
uansett hvilke lag som vinner tie break.
For å forhindre forvirring med høyre/venstre hende spillere
byttes innhand-outhand til med klokka-mot klokka.
Graham Prouse CAN gjenvalgt
Hew Chalmers SCO gjenvalgt
NCF støtter begge to og mener de er gode valg

18 Nye Medlemsnasjoner
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Congress 2018 i Budapest

Guyana Curling Association
Curling Mexico
NCF støtter at begge kan bli medlemmer.
Afghanistan, Kirgisistan, Portugal og Saudi-Arabia har alle
blitt godkjent til foreløpig medlemskap

Rekrutteringsmidler

Midler til Oppdal CK:
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NCF sende ut søknadspapirer til klubbene
31.August med svarfrist 15. okt. 17 Kun
Lillehammer CK og Oppdal hadde søkt innen
fristen.
NCF vil ta i mot søknader som kommer etter
fristen men disse vil da bli behandlet på neste
styremøte.

Curlinggymnaset i Oppdal
Damedager
Rekruteringsstøtte
Voksenopplæring
Jr, Gutte Elite Toyote Bilia
Jr Jenter Lag Mesloe
Jr.Gutter Lag Bjørnstad
Yngre Junior 2003 a kr. 10.000.Yngre Junior 2005 a kr. 10.000.Kids

kr. 60 .000.kr. 10.000.kr. 12.500.kr. 5.000.kr. 30.000.kr. 25.000.kr. 25.000.kr. 20.000.kr. 10.000.kr. 7.500.-

Mulighet for Juniorelite lag å søke om kr. 10.000.- for
støtte til å spille en turnering på World Curling
Tour(Champions Tour)
Midler til Lillehammer CK
Rekruttering støtte
kr. 12.500.Jr. Gutter Lag Brænden
kr. 25.000.Jr. Elite Jenter Lag Ramsfjell
kr. 30.000.Yngre Junior Lag Moe
kr. 10.000.Yngre Junior Tiny Paws
kr. 10.000.Kids
kr. 7.500.Åpne dager
Invitere skoleklasser til curlinghallen
NCF vil støtte klubber som lager tiltak.
NCF lager mal på poster/flyers etc
Referat styremøte NCF

Ungdomsutvalget kommer med et forslag på sosiale medier
om ÅPNE DAGER under/før/etter OL.
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OL uttak
NCF besluttet å flg. råd fra OLT, UD og NIF ang.
Lag Ulsrud til OL hvis de er i semifinale i EM. deltagelse hvis situasjonen tilspisser seg.
Lag Minera Skifer til VM
Hvis OL blir avlyst vil uttaket til VM vurderes på nytt.
Lag Lorentsen til PL
Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten til
Mixed dbl. OL.
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Idrettens styringsbarometer
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Hallfondet

NCF tok undersøkelsen i fjor og vedtok å vente et år til vi
tar den igjen.
Norske Curlingklubbersutviklingsfornd (NCU) holdt en
ekstra ordinær generalforsamling. NCF sender brev til
NCU hvor de blir enige om overføring av avtalte midler.

Dagfin.

Morten
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Anlegg
Haugesund: Første spadetak 16. November
Valle Hovin: Curling er tegnet inn men ikke
vedtatt bygget.. Hvis vedtaket blir som i dag
sitter de igjen med et råbygg for curling.
Blir opp til politikerene når de får oversikt
over kostnadene.

Fortsette å lobbe med politikeren

Stål

Kristiansund: Åpner 2 baner i Desember. Har
gått til innkjøp av steiner, ICEBOSS og utstyr

De tar kontakt med Oppdal CK om hjelp til å komme i
gang.

Stein
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Myrdal Bergen: Curling er inn i prosjektet. De
samler å priser for tekniske anlegg. Siste er at
de har vært på besøk i Stavanger Ishall for å se
på anlegget.
Besøk fra Shanghai Curling Association.
NCF fikk brev fra Chinese Curling
Association om vi kunne være interessert i å få
besøk 10.-13. Desember. De ville lære litt om
klubbdrift, events, drift av curlinghall .,
icemaking osv.
Invitasjon er sendt etter samtale med NIF og
ambassaden i Shanghai.
Deltagelse på Internasjonale møter
Morten deltar på European Zone møte under
EM i St,Gallen. Han er der fra torsdag til
søndag.
Dagfinn deltar på WCF møte under VM i Las
Vegas.
Eventuelt
Regionsmesterskap:
Sør: Oslo og Akershus Cyurlingkrets
Nord: Oppdal CK
Midt Norge: Lillehammer CK
Vest: Stavanger CK
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Holde kontakt med utbyggergruppen. Sjekke om det er
ønskelig med et møte

Pål

Planen er å ta de med til Snarøya og Jar hvor Ole
Ingvaldsen og Morten Tveit møter de og forteller om deres
hall. Turen avsluttes på Lillehammer hvor de får en rundtur
i curlinghallen og omvisning på NTG.
Styret ville gjerne være med på et møte.
Stål sjekker kutyme med besøk fra Kina.
Pål sjekker om NIF vil være med på møte.

Pål

NCF tar kontakt med arrangørklubber.
Regionmesterskapene går under sluttspillhelgen i OL og
det kan lages en happening med curling fra OL.
NCF lager en mal på flyer som kan deles ut til klubbene.

Pål
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Isforhold i NCF mesterskap/turneringer
For å sikre gode forhold i NCF mesterskap
lages en mal hvor det settes krav til curl og
fart.

NCF sender ut en mal til arrangørklubber. NCF vil også
kunne reise til arrangører for å sjekke at forhodene er under
kontroll i forkant av turneringer/mesterskap.

Pål

Rent Forbund
Er i sluttfasen for å bli et rent forbund.

Tar kontakt med Antidoping Norge for å få sluttført det.

Morten

WMDCC og WSCC 2019
Arrangøren Folkehallene i Stavanger sliter
med å få til et budsjett som går i balanse.
Diskusjon med WCF pågår om endre nioen av
kravene til arrangøren.
Et endelig beslutning regnes å tas i løpet av
november 2017

NESTE STYREMØTE :

Lørdag 9. desember kl. 09.00 – 13.00 Inkluderer også 2 timers styrekurs for Særforbund.

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
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