Referat fra styremøte 29.1.2005
Tilstede
Tore Gulbrandsen, Jeløy Croquet Club
Odd Erik Fallet ,Croquetselskapet
Tommy Nordstrøm, Brevik Croquet Team
Ståle Tomten, Oslo Croquet Venner
Jørgen Repshus, vara Oslo Croquet Venner
Fraværende
Kai Morten Thorsen, Havsøy Croquet Klubb
Rune Johansen, Hjulmakerveien
Kjell Haagensen, vara Jeløy Croquet Club
Rognald Nydal, Satellitt Skedsmokorset
Referent
Jørgen Repshus

Gjennomføring av styremøte
Møtet startet på Tea Lounge på Grunerløkka i Oslo. Etter sak 3 ble det tatt en lunsj og
styremøte fortsatte på Lakkegata skole. Man fikk også anledningen til å se på en amerikansk
lære film til 9 porters croquet. Noe alle var enig om at ville forbedre deres spill.

1. Hvordan skal man offisielt skrive navnet på forbundet.
Enstemmig ble det vedtatt at vi skal skrive croquet og forbund i et ord, samt bruke Norges og
ikke Norsk. Den offisielle skrivemåte er: Norges Croquetforbund (NCF).

2. Informert om croquet.no sine epost adresser.
ncf@croquet.no er adresse til forbundet, adressen blir lest av webmaster, samt
generalsekretær. For utsendelse av epost til alle i styre, kan styre@croquet.no benyttes. Vi har
tilgang til ubegrenset antall epost adresser.

3. Norges Croquetforbund trenger en logo.
Styre ser for seg følgende:
En rød løve som symboliserer ((storhet, ære og)) Norge. Løven skal holde en croquetklubbe.
Man må påse at løven ikke kan forveksles med løven fra det norske riksvåpen. Bakgrunnen
skal være hvit, med rød løve og blå skrift.
Krav til logo: Skal være i farger, må se fin ut også i svart hvitt.
Ståle skal forsøke å få en grafiker til å lage et utkast til neste styremøte.

4. Valg av styrestruktur.
Det ble foreslått følgende styreverv.

Generalsekretær, sekretær, landslagssjef, NM Ansvarlig, kasserer (økonomiansvarlig), samt to
styremedlemmer. Enstemmig vedtatt.

5. Ansvarsoppgaver til de forskjellige verv.
Generalsekretær: Styreleder og ansikt utad, media, underskriver for NCF
Landslagssjef: Uttak og drift av landslag
NM Ansvarlig: Turnerings ansvarlig for NM i croquet 2005 i Halden og Moss
Kasserer: Ansvarlig for økonomien, underskriver for NCF
Sekretær: Referat fra styremøter
Styremedlem: Avlasting for resten av styret.

6. Valg av verv.
Det ble først lagt frem hvem som ønsket seg hvilket verv, samt hvem man ønsket seg i
hvilken posisjon. Etter diskusjonen ble følgende foreslått og enstemmig vedtatt. Det er
forbehold om endringer da Rune og Rognvald ikke var tilstedet.
Generalsekretær: Tore Gulbrandsen
Kasserer: Odd-Erik Fallet
Sekretær: Ståle Tomten
Landslagssjef: Tommy Nordstrøm
NM Ansvarlig: Rune Johansen
Styremedlem: Kai Morten Thorsen
Styremedlem: Rognald Nydal
Tore spør Rune og Rognald
((Samtlige verv vil gjelde for 1 år av gangen.))

6. Kriterier for utvelgelse av landslag.
Det vil bli dannet landslag for engelsk og golf – croquet. Mens landslag for Norsk Standard
avventes med/er unødvendige.
Landslagsjef vil se på spill i turneringer å vektlegget resultatene derfra. Han ønsker å finne
spillere som i tillegg arbeider godt i et team.

7. Endring av regel for Norsk Standard
Det er gått en diskusjon helt siden fjor sommer angående et jag etter første røver. Det er
derfor foreslått en regel endring i Norsk Standard.
En ikke røver skal ikke kunne croqutere en røver når som helst. Spilleren kan kun gjøre dette
ved første slag etter en port. En annen røver kan croquetere andre røvere når som helst.
Regelen ble enstemmig vedtatt og skal tas med i spillet for 2005
•

Her var det en regel ting som fikk et tillegg.

8. Arbeidsdokument nr 1.
Dokumentet ble gjennomgått og avgjørelser ble fattet enstemmig, der ikke annet er spesifisert.
Deltagere til NM må være fra en medlemsklubb av NCF.
NM i Norsk Standard spilles under Krocketfestivalen den 20. august.
NM i Engelsk Croquet samt Golf Croquet vil bli avholdt den 13. august i Moss. Denne helgen
er det samtidig fredsuke i Moss.
Dommere til NM bør bestå av en komité, men det vil ikke være en dommer på vær bane.
Forslag til satser for deltageravgift til NM:
100,- i påmelding til Norsk Standard.
100,- i påmelding til kun Engelsk Croquet.
100,- i påmelding til kun Golf Croquet.
150,- i samlerabatt for påmelding for både Engelsk Croquet og Golf Croquet.

NM skal gjennomføres uten værforbehold. Det ble det lagt til forslag om at en kamp kan
avlyses ved lyn og torden, da dette kan være farlig for spillere. Dette ble avslått (4 mot 1).
Tidsbegrensninger i alle NM er satt til 50 min. Runden skal da spille helt ut, slik at alle har
hatt muligheten til å slå like mange slag.
* 90min. på …
Utstyr i turneringer:
• Man kan stille med egen klubbe.
• Man kan spille med egen kule, som er godkjent av dommer. (3 stemmer for og 2 mot)
Godkjenning av kule som ikke tilhører turneringen.
I turneringer der man ønsker å stille med egen kule skal denne godkjennes av dommeren.
Dommeren skal da kontrollere om ballen har samme størrelse, vekt rett farge i følge spillerens
plass i spillet. Kulen må også være laget av det samme materiale.
Definisjon på en croquet klubbe:
En klubbe skal bestå av ett skaft og et hode.
Protester i mesterskap må leveres 20 min etter kampens slutt.
NCF skal utarbeide standard mål på porter til bruk i engelsk croquet, golf croquet og Norsk
Standard.
Styret ønsker at påmelding til NM i Croquet for samtlige grener skal foregå på
www.croquet.no. Styre overlater videre betaling for påmelding til turning og at denne betales
ved oppmøte.
Det skal overrekkes premie til samtlige NM vinnere. Denne skal beholdes av spiller til odel
og eie.
Styre må samles et par uker før NM for å gå igjennom regler og vil tilby seg å hjelpe til.

* Det var snakk om et snarlig møte med Krocketfestivalen

