
Referat, møte 2 i Norges Croquetforbund. 
 
 
Dato: 23.04.05 
Sted: Seiersten Ungdomsskole, Fredrikstad 
 
Tilstede: Gøran Johansen, Brevik Croquet Team, referent 
    Tommy Nordstrøm, Brevik Croquet Team 
    Rune Johansen, Hjulmakerveien Crocket Club 
    Tore Gulbransen, Jeløy Croquet Club 
    Odd-Erik Fallet, Croquet-selskapet 
                 Gjest: 
    Anders Johnsen, Krocketfestivalen 
 
 
Saksliste: 
1. Møte om NM, ledes av NM-sjefen,m.representanter for NM i Halden og 
   NM i Moss. 
2. Skal vi melde oss inn i World Croquet Federation? 
3. Invitasjon til Presidenten i WCF. 
4. Logoen, Ståle redegjør. 
5. Landslagsuttagning, Landslagssjefen leder en fornyet diskusjon.  
6. Lover for Norges Croquetforbund (se vedlagt forslag) 
   Hvordan skal klubber kunne bli medlem? Hvordan skal vi få en god      
   økonomi?  
7. Kontingent 
8. Evnt. 
 
 
 
  
   
 
-Sak 1 NM 
 Krocketfestivalen/NM(en del gjelder også NM i Moss) 
 Evaluering/tilbakemelding, hver klubb oppsummerte. Ris/ros. 
 Festivalen vil utvikle seg nå som NCF tar over croquetbiten. 
 Mer fokus croquet, for å få til en bedre festival. 
 
             Web 
             Krocketfestivalen skal ha link til samme side som Jeløy Croquet Club. 
 
             Påmelding 
             Over nett til NCFs e-post fra NCFs hjemmeside, JCCs hjemmeside og Krocketfestivalens      
             hjemmeside. 
             -Rune er ansvarlig for påmelding. 
              
             Klubb-bevis/medlemmer 
             Dette ordnes med en liste over alle innmeldte i de ulike klubber. 
             De som har betalt får et stempel på seg, ikke bånd. Tore ordner stempelet. 
 
 Skjenkebevillgning: 
 Skjerpe oppsyn, ikke drikkking på nedre bane. Ei  heller på andre arrangement. 
 NCF tar tak i dette med medlemmer (sende ut mail). 
 
 Påmelding: 
 NCF styrer NM. Viktig å være inkluderende, ikke ekskluderende! 



 -Hageklasse, er Krocketfestivalens ansvar 
 -wildcard (inn i kvartfinalen?) avhengig av at hageklassen starter lenge før NM. 
 Kan ikke komme samme dag og melde seg på. 
 Må være medlem i en klubb, NCF må være strenge på dette og formidle dette 
 i media. 
 
 Baner: 
 Hagecroqueten starter før? 

-festivalen tar seg av disse. 
 Opptil 7 baner må kunne passe!  
 
 Studenter: 
 Påmelding til NCF (personlig medlem) eller Fredrikstad Croquet club(?) 
  -med tanke på NM. Prøvetid(?), uavklart 
 
 Priser:  
 Spillere i NM: 100,- pr. klasse (avgjort tidligere) 
              (Festivalpris i år: 250,- (ikke-spillende)) 
 Spillere + festival: 100 + 150 (gjelder kun Halden) 
              NCF får inntektene fra påmeldingsavgiftene vi tar for å avholde NM 
 
 Tidsaspekt i forhold til band (gjelder kun Halden) 
  -hvor mange skal spille!? uavklart 
  -lyskastere? uakvlart 
 

Turneringsstart kl 11.00 (i utgangspunktet). 
  -trekning før start. 
  - start av ny runde hver time. 
  -4 timer, innledende runder 
  -pause 15-16 (musikk/div). 
  -16-17.30, semifinale 
  -18-   , finale 
   -finale, ubegrenset, ikke tidsfrist. 
 
 PR: 
 Pressekonferanse? Uavklart 
 Presentere mer seriøst 
 ”dele opp” NM og krocketfestivalen, med tanke på todelt NM osv. 
 . 
  
 
 -Anders forlater møtet. 
 
 
 Dommersituasjon: 
 Dommerkomitèe, avgjørende instans.  
 Observatører under NM, ingen fast dommer til hver kamp. 
   
 Utstyr: 
 Hvem tar med utstyr? Uavklart 
 Standard størrelser? Uavklart 
  -fra 1.august skal bøyler med int. standard brukes! 
   -krysset er ikke int. standard (19 cm). 
 Godkjent utstyr! 
  -følge det int. forbundets regler. 
 
 Premiering: 
 Styret jobber med saken (Rune). 
 
 



 
Sak  2 
 WCF: 
 Enighet om å melde seg inn nå! 
  -må søkes snarest. 
 Tore informerte. 
  -sender inn søknad 
             Medlemsklubbene må levere inn kontingent 
             Klubber/medlemmer: 
 Ingen kriterier til å bli medlemsklubb bortsett fra kontingent! 
  -hjelp til å komme i gang. 
  -NCF hjelper til med struktur. 
Sak 3 
 Presidentbesøk: 
 Turneringsmiddag Jeløy Grand Tournament (betales av NCF). 
 Gave, vimpel fra NCF. 
 
Sak 4 
 Logo: 
 Tore tegner ut logoen. 
 Sendes til BCT, som trykker opp vimpler (x-antall) (Tommy ansvarlig). 
 
Sak 5 
 Landslag: 
 For å komme på landslaget må man ha finaleplass i store turneringer 
              Croquetliga? Uavklart 
   
Sak 6 
 Lover for Norges Croquetforbund: 
 Tore gikk igjennom paragrafene, som ble vedtatt slik vedlegget beskriver. 
Sak 7 
 Kontingent: 
 Klubbmedlem: 100,- 
 Personlig medlem: 250,- 
            Lever inn navnliste MED innsamlede penger til NCF! 
  -dette er hver sin klubb sitt ansvar! 
Sak 8 
 Evt: 
 NCFs hjemmesider. 
  -ufullstendige regler over lang tid, diagrammer mangler  
                       - bør Forumet tas ned, muligheter for misbruk 
  -anbelfalte linker, muligheter for misbruk, justeres. Mail inn til  
                        web-ansvarlig, ikke direkte. 
 
Styret møtes 4.juni i Brevik. 
 
Regler for Croquet, Norsk Standard 
Vinneren i en finale settet standpunkt for kampresultatet. 
                Plasseringene etter kampslutt står. 
-dette er gjeldende såfremt det ikke går noe annet frem i  arrangementet. 
 
fra 1.august skal bøyler med int. standard brukes! 
   -krysset er ikke int. standard (19 cm). 



Definisjon køllelengde i meter. 
 
 
TILLEGG 
LOVER FOR NORGES CROQUETFORBUND 
 
§ 1. KONSTITUSJON. 
Norges Croquetforbund, forkortet NCF, er en sammenslutning av 
norske croquetorganisasjoner startet i Moss 11.september 2004 og 
konstituert i Brevik …..2005. 
 
§ 2. FORMÅL. 
Forbundets formål er å være et forum for norske 
croquetorganisasjoner, høyne croquetens anseelse i Norge, fremme 
croquetinteresse og legge forholdene til rette for croquetspillerne 
ved: 
 
a) å samle norske croquetklubber og organisasjoner 
b) å vedta lover for Croquet, Norsk Standard 
c) å arrangere NM i de ulike croquettyper 
d) å utpeke og drive landslag 
e) å informeres om turneringer over klubbnivå 
d) å eie utstyr 
e) å avholde kurs 
f) å hjelpe croquetspillerne 
 
§ 3. EMBLEM. 
Norges Croquetforbund har følgende emblem: En stående, rød 
kronet løve som holder en gylden croquetkølle i forlabbene. Dette 
på en hvit bakgrunn med teksten Norges Croquetforbund i blått 
under. 
 
§ 4. MEDLEMSKAP. 
Forbundet har to typer medlemmer, for organisasjoner/klubber og 
personlig medlemsskap. 
 
Utmeldelse skjer skriftlig innen utgangen av kalenderåret. Et 
utmeldt medlem, organisasjoner eller personlig medlem, taper 
ethvert krav på forbundet. 
 
Medlemmer av begge slag forplikter seg ved sin opptagelse i 
forbundet til å følge dens lover og regler. Handler noen imot disse, 
eller virker man til skade for forbundet eller de interesser det 
ivaretar, kan styret ekskludere organisasjonen/klubben eller 
medlemmet.  
 
§ 5. KONTINGENT. 



Kontingenten fastsettes på generalforsamlingen eller av det nye 
styret. Kontingenten skal betales forskuddsvis, helst innen 1.april. 
 
§ 6. STYRE. 
Norges Croquetforbund ledes av et styre hvor hver 
medlemsorganisasjon har et medlem hver. Hver 
medlemsorganisasjon kan stille med to deltagere, men har bare en 
stemme. 
 
Arbeidsoppgavene er: 
Generalsekretær: Styreleder og Norges Croquetforbunds ansikt 
utad, bl.a. overfor media, underskriver for NCF. 
Landslagssjef: Uttak og drift av landslag. 
NM ansvarlig (NM sjef): Turneringsansvarlig for NM i croquet. 
Kasserer: Ansvarlig for økonomien, underskriver for NCF. 
Sekretær: Referat fra styremøter. 
Styremedlemmer. 
 
Styret velges på Generalforsamlingen.  
Styret fungerer som Lovkomité og Valgkomité. Det skal på forhånd 
være konferert med de foreslåtte kandidater. 
 
§ 7. STYREMØTER. 
Styremøter med 2/3 fremmøtte er beslutningsdyktige. 
 
Vedtak fattes med vanlig flertall, ved stemmelikhet har 
Generalsekretæren dobbeltstemme. 
 
Det føres referat fra styremøtene. 
 
Ethvert styremedlem kan innkalle til styremøte. 
 
§ 8. LOVKOMITE 
Lovkomitéen består av 3 dommere og tre representanter fra styret 
(leder og to til). 
Komitéen skal vedta Regler for Croquet, Norsk Standard. Disse 
vedtas med 2/3 flertall. Alle medlemmer i medlemsorganisasjoner 
eller personlige medlemmer kan fremlegge forslag til Croquet-
regler. Slike forslag fremlegges skriftlig og behandles på det første 
påfølgende styremøte eller et eget lovmøte.  
Lovkomitéen skal også tolke disse ovenfornevnte regler. 
Ethvert medlem av Lovkomitéen kan innkalle til møte der. 
Det føres referat fra møtene i Lovkomitéen.  
 
§9. GENERALFORSAMLING 
Generalforsamlingen holdes om høsten. På denne behandles: 
 



a) Styrets Årsberetning som skal inneholde beretning om 
Forbundets virksomhet i det forløpne år. 

b) Regnskap for siste år godkjent av to revisorer, hvoretter 
styret søker ansvarsfrihet. 

c) Kontingent. 
d) Mulige forslag til endringer i eller tilføyelser til Forbundets 

lover. 
e) Valg (se §6). 
f) Andre saker, fremsatt av styret eller/og medlemmene. 

Sakene må innleveres styret senest 8 dager i forveien. 
Styret innkaller til Generalforsamling med minst 14 dagers skriftlig 
varsel. 
 
Ekstraordinær Generalforsamling avholdes med 8 dagers skriftlig 
varsel, som må angi de saker som foreligger til behandling. På eget 
initiativ eller på skriftlig forlangende fra minst 1/5 av medlemmene 
skal ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret.  
 
Referat fra Generalforsamling undertegnes av to oppnevnte 
medlemmer. 
 
§10. LOVENDRINGER. 
Lovforslag fra medlemmene må være innsendt skriftlig til styret 
senest 10 dager før generalforsamling. 
 
Lovendringer kan bare foretas på en vanlig eller ekstraordinær 
generalforsamling og må ha 2/3 av de avgitte stemmer. 
 
§11. OPPLØSNING. 
Eventuell oppløsning av Forbundet kan bare vedtas på en 
generalforsamling og må godkjennes på en ekstraordinær 
generalforsamling innen to måneder etter generalforsamlingen, men 
ikke tidligere enn en måned etter generalforsamlingen. 
 
Forslag om oppløsning behandles på samme måte som 
lovendringer, men krever ¾ av medlemmenes stemmer. 
 
Siste generalforsamling avgjør videre disponering av Forbundets 
midler og aktiva. 
 


