Referat møte i Interimstyret Norges Croquetforbund
15.10.2005 i klubbhuset til Strandpromenaden Krokketklubb,
Lillestrøm
Tilstede:
Tore Gulbrandsen
Odd-Erik Fallet
Rognald Nydal
Ståle Tomten
Jørgen Repshus
Arne Rønsåsbjørg
Finn Bjerke

Jeløy Croquet Club
Croquetselskapet
Satellitt Skedsmokorset
Oslo Croquetvenner
Oslo Croquetvenner, vara
Strandpromenaden Krokketklubb
Strandpromenaden Krokketklubb, vara

Saksliste:
1. Referater, opptak i World Croquet Federation og Fédération Européenne de Croquet,
president-tittel med mer.
2. Justering av Lovene
3. Croquet Tinget
4. Evaluering av NM 2005
5. NM 2006
6. Eventuelt

Sak 1 Referater
Tore refererte fra VM i Cheltenham, England og opptaksmøtet for nye medlemmer der NCF
ble tatt opp som medlem. Vi er også blitt medlem i Fédération Européenne de Croquet.
Medlemskapet koster kr. 1000,- og inkluderer visstnok en spiller i EM i begge grener samt
overnatting for denne.
Generalsekretær er i utlandet (og kanskje her) forbundet med en lønnet stilling, så
generalsekrtæren ble straks kalt President i England.
Kaj Morten Thorsen har flyttet til Stavanger og fratrer sin posisjon i Styret.
2 B-saker.
Sak 2 Justering av Lovene
§4 Medlemskap.
Forslag til endring: Forbundet har 4 typer medlemskap, observatørstatus (ha to observatører
på Tinget uten stemmerett), medlemskap for klubber og organisasjoner, personlig
medlemskap og turneringsmedlemskap.
Generelt:
Generalsekretær byttes med President.
Generalforsamling byttes med Croquet Ting.
Sak 3 Croquet Tinget
Croquet Tinget blir avholdt 19.november 2005 kl. 13.00 i Brevik.
Alle unntatt Kaj Morten Thorsen stiller til gjenvalg som Styre i NCF. Interimstyret ønsker å
ha to NM-ansvarlige, en med ansvar for Norsk Standard, Assosiation Croquet og Golf

Croquet, samt en for enhåndscroquet. Til den nye posten foreslås representanten fra
Strandpromenaden Krokketklubb.
Forslag til kontingent: Klubber betaler 100,- pr medlem t.o.m. 10 medlemmer, ingen betaler
da mer enn 1000,- for klubbmedlemskap. Observatørstatus er gratis. Personlig medlemskap
koster 150,-. Turneringsmedlemsskap 100kr.
Sak 4 Evaluering av NM 2005
NM i Moss ble avholdt på baner med svært høyt gress, dette hemmet spillet i stor grad.
Poengbergningen ble også noe uheldig, noe vi ser videre på.
NM i Halden ble avholdt på bare 4 baner, ikke 5. En var rask (finalebanen) og de tre andre var
baner med ujevnt underlag. Dette endte i en uoverensstemmelse om hvor finalen skulle
avholdes, oppe på ekserserplassen med tribuner som Krocketfestivalen hadde ordnet eller
nede hvor en bedre bane befant seg. Endte i et x-tra ordinært Styremøte hvor det ble bestemt
at finalen skulle avholdes nede. Dette ble igjen endret etter heftig diskusjon med
festivalledelsen. Finalen gikk på ekserserplassen for fulle tribuner.
Sak 5 NM 2006
Neste års NM foreslås tildelt således:
Norsk Standard, singel (2 kuler) eller lag (2 pr. lag) i Halden under Krocketfestivalen 19.
august. Singel om Krocketfestivalen kan stille 10 baner, ellers lag (minst 5 baner).
Enhåndscroquet i Lillestrøm 1. 2. og 3. september. Dette kan være et åpent mesterskap.
Tidspunktet for Jærcupen må sjekkes før endelig tidspunkt fastlegges.
Resten, Assosiation, Golf Croquet og Croquet, Norsk Standard (den gren det ikke blir i
Halden) tildeles Croquet-selskapet som finner de best mulige banene for arrangementene,
helst i vårhalvåret. Golf Croquet kan være et åpent mesterskap.
Sak 6 Eventuelt
Det ble foreslått å gå til innkjøp av bøyler og kuler. En gressklipper ble også foreslått. En tur
til Jæren i januar ble diskutert.

Ref.
Odd-Erik Fallet

