Styremøte Norges Croquetforbund 5.juni 2005, Tea Lounge Oslo
Tilstede:

Rune Johansen, Hjulmakerveien Crocket Club
Jørgen Repshus, Oslo Croquetvenner
Tore Gulbrandsen, Jeløy Croquet Club
Odd-Erik Fallet, Croquetselskapet

SAKSLISTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Styringssaker: Telt innkjøpt, logo for NM, forhåndsbetaling for
NM, utvikling av Nordisk Croquet
NM i Moss, fordeling av økonomi, praktisk avvikling.
NM i Halden, bl.a. lag/singel med to kuler, praktisk avvikling.
Endring av Forslag til Lover for NCF. Styret må være
Generalforsamling.
Innbetaling av kontingent/medlemslister. Kun JCC har
betalt/levert.
Delegasjon til WM 2005/WCFs styremøte.
Hjemmesidene.
Gjensynskamp mot Sveriges landslag.
Evnt.

1.
Det ble informert om innkjøp av telt og at logo for NCF og NM er publisert.
Påmeldingsfrist ble diskutert i neste punkt. Utvikling av Nordisk Croquet overlates
Croquetselskapet på vegne av NCF.
2.og 3. Frist for påmelding til NM er satt til 1.august d.å. for både Norsk Standard, Assosiation
Croquet og Golf Croquet. Deltageravgift for turneringene er kr. 100.- for Norsk Standard og
100.- Assosiation og Golf Croquet (150,- for både Assosiation og Golf). Klubbene må betale
100kr. pr. medlem før denne frist til NCF, og innlevere navnelister. Turneringene blir organisert
av et Banemannskap, en Dommerkomité og et Sekretariat. Premier skal være likt for de to steder,
og skal bestå av 1 pokal og 2 medaljer i hver gren.
I Moss:
JCC stiller med utstyr til 4 baner og Hjulmakerveien til en.
Et banemannskap ordner baneoppsett av 5 baner og 2/3 av Standard størrelse
Økonomien deles 30% JCC, 30% Croquetselskapet og 40% NCF.
I Halden:
Croquetselskapet ble medarrangør og stller med sine kulesett. Ved skade eller tap erstattes disse
kulene.
Utstyr til 5-6 baner, bøyler skaffes av div.
Jørgen R. organiserer påmelding før start.
Sekretariat organisert av Rune J. til å holde styr på kamper og oppsett av videre kvalifisering etter
opptegnet skjema fra NCF.
Økonomien deles 10% Croquetselskapet, 90% NCF.
Innledende kamper er på 2 runder, og spilles på tid, 45 minutter.
Poststempel:

Posten skal ha 2000,- for et stempel. Vi kjøper for 1000,- i frimerker og får dette trukket fra
prisen på stempelet. Da kan vi få et oversskudd. Saken overlates Odd-Erik & Tore.
4.
Generalforsamling er noe vanskelig og avholde for tiden. Styret arbeider med en modell
for å gjennomføre dette i framtiden, for eksempel et Ting. Styret er inntil videre lov og
beslutningstager i alle saker.
5.
Vi oppfordrer alle klubber om å innbetale kontingenten hurtigst. Rune kunne opplyse at
Hjulmakerveien betaler en av de nærmeste dager. Husk medlemslister. Neste års kontingent skal
innbetales innen en frist som blir satt senere.
6.
Under VM i England, 6. – 14. august, blir vi opptatt i WCF og Tore G. og Tommy N.
drar kanskje. Andre som har lyst til å være med er velkommen til melde seg til en delegasjon fra
NCF.
7.
Det er viktig å tenke nøye over hva som står på Hjemmesidene våre, fordi dette er NCF
talerør utad.
Websjefen lager en åpningsside med logo og linker videre.
8.
Vi sender landslag og medlemmer av styret. Vi utarbeider noe å ha med til Sverige for
utvikling av samarbeidet/Nordisk Mesterskap/Nordisk Croquet.
9.
Eventuelt:
Spørsmål og oppklaring av regler, baneoppsett.
Nytt møte 4.september. Tid og sted kommer senere.

