
Referat kretsstyremøte i NBF Lofoten & Vesterålen 

Dato: Onsdag 13.mars.

Tid: Klokka 19.30.

Sted: Strandgata 13.

Tilstede: Kristian B. Ellingsen, Arild Jakobsen, Rolf J. Lehn og Kari H. Nordvoll.

Saksliste

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 Godkjent uten merknader.

Sak 2: Økonomirapport.
Kasserer Kari orienterte om kretsens økonomi. Økonomien synes å være 
tilfredsstillende. Dog er ikke alle kontingenter og startavgifter kommet inn i skrivende
stund. I tillegg venter man på utbetaling av arrangementsstøtte for inneværende 
sesongs divisjonsspilling fra NBF. Dette forventes utbetalt før påske.

Sak 3: Ny medlemskapsordning: 
Presisering av kontingent og fastsettelse av serviceavgift til kretsen.
I forbindelse med innføring av ny medlemskapsordning i NBF fra inneværende 
kalenderår gjøres det ikke endringer i kretsens kontingentsatser. Dermed er det fortsatt 
kroner 50,- per standardmedlem og kroner 10,- per juniormedlem.  

I forbindelse med ny medlemskapsordning bortfaller avgift for registrering av 
mesterpoeng, men blir erstattet med en ny serviceavgift. I forbindelse med 
kretsturneringer (kretsmesterskap og andre turneringer hvor det utdeles kretspoeng) 
skal det ikke betales inn serviceavgift til NBF. Derimot følger kretsen NBFs foreslåtte 
satser for serviceavgift til kretsen. Servicevgiften til kretsen for kretsturneringer er 
kroner 25,- per spiller (uavhengig av om turneringa går over en eller flere dager).

Sak 4: Turneringsaktivitet kommende periode. 
- KM Par 2013.
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På kretsstyremøtet ble de siste forberedelsene til til årets KM Par gjennomgått. 
Brynjar Berntsen og John Hansen sørget for et flott arrangement. Takk til disse to, 
samt de andre som bidro med turneringsledelse, appellutvalg og annet.

- Ruterturneringa.
I følge kretsens terminliste skulle Ruterturneringa vært arrangert i samarbeid 
mellom kretsen og Sortland BK på Sortland 24.november 2012. Dessverre måtte 
turneringa da utsettes på ubestemt tid grunnet liten interesse. Kretsstyret tok på 
møtet opp til vurdering hvorvidt man skal forsøke å få gjennomført turneringa 
inneværende sesong. Man fant ut at det er få ledige helger og kan synes vanskelig 
å få gjennomført. Kretsstyret beklager at man ikke får gjennomført noen 
Ruterturnering denne sesongen, men oppfordrer klubbene til å stimulere både 
ferske og rutinerte spillere til å delta på de andre turneringene i kretsen.

Likevel er Ruterturneringa og rekruttering generelt et viktig satsingsområde, og 
man må jobbe videre for å få gjennomført dette arrangementet neste sesong. Man 
må tenke på tiltak for å øke interessen og eventuelt vurdere andre tidspunkt(er) og 
spillested(er). I denne sammenheng er det viktig at klubbene kommer med innspill.

- Andre arrangementer.
Det nærmest forestående arrangementet i regi av kretsen er KM Singel i Mortsund 
11.mai. Man kommer tilbake til nærmere planlegging av denne turneringa i 
samarbeid med arrangørklubben Vestvågøy BK på et senere tidspunkt.

Sak 5: Utarbeidelse av veileder til turneringsarrangører.
Kretsstyret har over tid sett behovet for å utarbeide en veileder til 
turneringsarrangører. Årsaken til dette er at man ønsker å kvalitetssikre 
arrangementene og være sikker på at man husker på alt som skal gjøres i forbindelse 
med en turnering både når det kommer til planlegging, gjennomføring og etterarbeid.

Det understrekes at dette skal være en veileder som klubbene kan benytte ved behov 
dersom de selv ønsker, for eksempel i forbindelse med gjennomføring av 
kretsmesterskap i samarbeid med kretsen. Faktorer som tenkes å inngå i veilederen er 
blant annet leie av lokaler, fastsettelse av tidspunkter for oppstart, ordne og sende ut 
invitasjon, bestilling av kort og skaffe bemanning til turneringsledelse og regnskap.

Kristian og Arild utarbeider veilederen. Denne publiseres på kretsens nettsider når 
den er klar og vil for ettertida sendes til turneringsarrangører slik at de får tilbud om 
å benytte denne om de ønsker.

Sak 6: SM 3.divisjon 2013/14:
 Beslutte hva som er kretsens ønskede løsning når det gjelder divisjonsoppsett.

NBF har begynt å se på neste sesongs oppsett av seriemesterskapet. I de fire 
nordligste kretsene Øst-Finnmark, Vest-Finnmark, Troms & Ofoten og Lofoten & 



Vesterålen er det til sammen 20 lag som er kvalifisert for SM 3. divisjon 2013/14. 
Disse 20 lagene skal fordeles på to puljer med ti lag i hver. 

Et alternativ er at lagene fra Finnmark spiller sammen med lagene fra Lofoten & 
Vesterålen. Man kan da spille med delt pulje første helg (lagene fra Finnmark samles 
der og spiller sine innbyrdes kamper, mens lagene fra Lofoten og Vesterålen samles i 
vår krets), men andre helg må alle ti lagene møtes på samme sted. Dette kan føre til 
store reiseavstander for en del lag.
Det andre alternativet innebærer at lagene fra Lofoten og Vesterålen spiller i ei pulje 
sammen med lagene fra Sør-Troms og Ofoten, mens lagene fra Nord-Troms spiller 
sammen med lagene fra Finnmark. Dette alternativet ligner mest på hva som var 
tilfellet inneværende sesong. 

Kretsstyret vurderer det til at alternativ to er mest ønskelig for vår krets. For 
langereiseavstander kan ha negativ innvirkning på deltakelsen, selv om man får støtte 
til å dekke økte reisekostnader fra forbundet. Dessuten har man mulighet til å 
arrangere 3.divisjon og 4.divisjon på ett og samme spillested, noe som viste seg som 
en velfungerende ordning.

Kretsstyret sender disse synspunktene til NBF som har signalisert at de ønsker å lytte 
til kretsenes ønsker.

Sak 7: Kretsledermøte og Organisasjonsdager 2013.
Arrangeres på Gardermoen 12. – 14.april. Kretsstyret besluttet at Kristian B. 
Ellingsen skal representere kretsen på Kretsledermøtet.

Sak 8: Eventuelt.
 Ingen andre saker ble tatt opp.

Møtet hevet klokka 21.30.

Sortland, 17.mars 2013

Kristian B. Ellingsen
- Referent - 


