REFERAT FRA STYREMØTE I NCF
Dato:

Onsdag 24.08.2017 kl. 17.00 – 21.00

Sted:

Møterom 4065 Idrettens Hus, Ullevål

Innkalt av:

Morten

Referent:

Pål

Tilstede:

Morten Søgård (President), Grethe Brenna, Dagfinn Loen, Henriette Løvar , Rune Lorentsen

På Skype:

Stein Mellemseter, Hans Roger Tømmervold, , Magnus Ramsfjell, Stål Talsnes

Fravær:

Bettina Nordbye

Sak.nr.
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Godkjenning av møtereferat fra 24.05.2017
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Økonomi
Inntektene på Post 2 og Post 3 er periodisert
pr. 31.7.
Total Post 2 kr. 1.980.779.Post 3 kr. 956.902.Utgiftene pr 31.7 2017 er på linje med
utgiftene pr. 31.7.2016
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Action

Hvem

Godkjent

Styret

Budsjettet settes inn Prosjektregnskapet på
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Når
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World Curling Congress
Grethe, Dagfinn og Morten deltar som Norges
delegater. Vi har 10 stemmer hvor Grethe og
Dagfinn har tre stemmer hver mens Morten
har fire.
Styret ga noen føringer på stemmegivning men
fristiller delegatene hvis det kommer frem
argumenter som endrer styrets anbefaling.
15a Doping brudd under OL JA

Ved dopingregelbrudd i OL godtar WCF IOC sine
prossedyrer 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

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.

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
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15c ic) Øke til 13 lag i VM damer og herrer
JA

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.

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.

Forslag fra Canada. Samme modell som Skottland men de
spilles samtidig og de fire beste i B gruppen rykker inn i 8
delsfinalen og har mulighet til å vinne VM og få OL poeng.
NCF mener at Canadas forslag er best.
Forslag fra Skottland. Dele VM i et A og B gruppe hvor B
gruppen spiller tidligere slik at de 4 beste rykker opp i A.
Styret i mot forslaget fordi det de mener de er noe av
suksess med Mixed dbl. er at alle spiller samtidig.

15d i) Skadet spiller kan kun komme inn
mellom omganger.
JA
15d ii) Når feil lag starter omgang.
JA

Hvis feil lag starter, starter man på nytt hvis det bare spilt
en omgang. Hvis det er spilt 2 steiner forsetter omgangen.

15d ii(Overgang fra 4 steiner til 5 steiner free
gard zone

Etter hvert har lagene 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.

15d iv) Minimum spilte omganger mot
matematisk slått
JA

WCF foreslår at man må spille minimum spilte omganger
uansett om man er matematisk slått.
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15d v) Delivery stick

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
JA

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

Når lagene må plassere steinene selv får de 30 sekunder
ekstra mellom hver omgeng. Dette gjelder når det ikke er
dommere tilstede.

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

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

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

Istendenfor tiebreak forelås det at de to beste går rett til
semifinale mens de fire neste spiller kvartfinale. Lagene
rangeres etter antall seiere så LSD.

15e ix) Rangering etter tie breaks.

JA

Lagene beholder sin plass etter rangering eter grunnspillet
uansett hvilke lag som vinner tie break.

15e x) Nye begreper

JA

For å forhindre forvirring med høyre/venstre hende spillere
byttes innhand-outhand til med klokka-mot klokka.

17 Valg
Vice President Americas
Director Position 3

18 Nye Medlemsnasjoner

Graham Prouse CAN gjenvalg (ingen motkandidater)
Hew Chalmers SCO gjenvalg (ingen motkandidater)
NCF støtter begge to og mener de er gode valg
Guyana Curling Association
Curling Mexico
NCF støtter at begge kan bli medlemmer.
Delegatene tar opp endring av aldersgrense for Juniorer
endres fra 31.Juni til 31.12 (Kalenderår) på WCC.
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NCF Årsting
Protokoll
WCF programmer
Statutter
Regionsmesterskapene
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Ingen kommentarer
Lage oversikt til klubber på WCF sine hjelpeprogrammer
Lag blest om curling i forbindelse med OL
Sende ut de nye statuttene til klubbene
Finne arrangører
Regionsmesterskap åpnes for alle lag.
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Fordeling av plasser fra regionene
Hvis det ikke spilles regionmesterskap i noen
av regionene skal styret omfordele plassene til
andre regioner.

Hvis noen lag er allerede kvalifisert til NM skal NCF og
arrangør finne et rettferdig spilleopplegg for å kvalifisere
lag.
Region Nord
2 plasser
Region SørVest
1 plass
Region Innlandet
2 plasser
Region SørØst
2 plasser
NCF kontakter klubber for å finne arrangører til
regionsmesterskap

Arbeidsoppgaver i styret.

Styrekurs for Særforbund
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OL uttak
NCF skal instille lag til OL Herrer og Mixed
Double samt Paralympics
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Ansvarsoppgaver de samme som foregående sesong.
Ansvarsoppgaveskjema distribueres på mail til styre- og
varamedlemmer
Styret besluttet å ta NIF`s styrekurs for særforbund.
Sjekker om det er mulig å korte ned på kurstiden.

Pål

Pål

Pål

Sportsjef la frem sin innstilling. Styret ga fullmakt til
Thomas/Pål
landslagstrener og sportsjef til å innstille det laget de mener
har størst sjanse til medalje i OL
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Lønnsregulering ansatte
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Hallfondet

8
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Lønnsreulering på 3,5% i samsvar med resten av
særforbundene
Norske Curlingklubbersutviklingsfornd (NCU)som ble
startet i 1994 består nå bare av 2 klubber. Fondet har en del
oppsparte midler og overfører ca kr.420.000.- til NCF sitt
anleggsfond. Fondet fortsetter i Sarpsborg med mål om
curlinghall i Sarpsborg.
NCF v/Presidenten sender brev til NCU om hvordan denne
overføringen skal foregå.
Anleggsutvalget får fullmakt til å forhandle med NCU.

Morten

Anlegg
Haugesund: Oppstart bygging i Oktober
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 n\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

Godkjent og legges ut på curling.no.
Sendes også på mail til klubbene.

Pål

Myrdal Bergen: Curling er inn i prosjektet. De
samler å priser for tekniske anlegg.
Terminliste og uttakskriterier til Internasjonale
mesterskap.
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Eventuelt
Legge inn facebook feed på hjemmesiden
Lage risiko-og sårbarhetsanalyse (ROS
analyse)for behov av lege/ambulanse ved
nasjonale stevner

Petter
Kan bli krav til lege og/eller ambulanse tilstede ved
nasjonale turneringer hvis man ikke har laget analyse siom
viser reelle behov.
NCF tar kontakt med en lege i miljøet og lager dette

Pål

Søknad om lån fra Hedemarken til lån for å
dekke moms som de ikke fikk ettergitt.
Momsen vil bli tilbakebetalt fra ordningen
momskompensasjon for idrettsanlegg som har
søknadsfrist 1. Mars.

Be om mere infiorasjon fra Hedemarken. Hva har blitt
gjort, har man søkt banken om forlengelse av lån, anket
avgjørelsen hos SkattØst

Pål

Rent Forbund

Tas opp på neste møte

Morten

Rekruttering støtte klubber

Sende ut brev til klubber for be om støtte til rekruttering.
Lage nye skjemaer for tildeling

Pål
Petter

Forslag fra Undomsutvalget
Ungdomsutvalget foreslår å dele ut en ilsjel
pris til en person som har jobbet med barneog ungdomscurlere.

Styret var poitive og vil at ungdomsutvalget lager kriterier
Send over kriteriene til hederstegn og ilsjelprisne til NIF

Magnus/Pål

Neste styremøte

Avtales senere

Referat styremøte NCF

Side 8

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

NESTE STYREMØTE :

Morten Søgård
President
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Stein Mellemseter
Visepresident

Stål Talsnes
Styremedlem

Grethe Brenna
Styremedlem

Dagfinn Loen
Styremedlem
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Henriette Løvar
Styremedlem

