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Til stede:

• Jørgen Helgeland Stenløkk (Leder)

• Kai Haugen Shaw (Nestleder)

• Amund Kulsrud Storruste (Turneringsansvarlig)

• Inger Viken (Dommer- og snoppkoordinator)

Ordstyrer: Jørgen Helgeland Stenløkk(Amund Kulsrud Storruste under NM-
delen)
Referent: Amund Kulsrud Storruste(Jørgen Helgeland Stenløkk under NM-
delen)
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1 Offisielle NRF-lag

Styret bestemmer at alle lag som melder seg inn i NRF, uavhengig om de f̊ar
fritak fra å betale lagavgiften,teller som offisielle.

2 Antall lag hvert land f̊ar sende til EQC16

Styret foretrekker at antall lag et land f̊ar sende til turneringen, skal være
avhengig av antall lag i landet, i tillegg til landets prestasjon ved sist EQC.
I tillegg burde hvert land være garantert en plass, og vinnerlaget fra året før
burde bli direkte invitert.

3 European Snitch Comittee

Det har blitt foresl̊att å lage en europeisk organisasjon som kan rangere
snopper p̊a tvers av land (noe likt dommerorganisasjonen IRDP). NRF synes
dette er et godt initativ, og vil støtte det p̊a neste møte i European Comittee
(europeisk styreorgan for rumpeldunk).

4 Landslag

Det skal settes opp en landslagskomité for å velge ut landslaget som skal
representere Norge i World Cup i Frankfurt den 23.-24. juli. Mer offentlig
info om dette vil bli annonsert snart. Hovedtrenerer til landslaget vil velges
ut av denne komitéen. Det vil si at hovedtreneren er garantert med p̊a å
velge ut laget.Ingen medlemmer av landslagskomitéen er garantert en plass
som spiller p̊a landslaget.

5 Norgesmesterskapet i rumpeldunk 2016

Dato for NM fastsettes. Denne datoen vil bli offentliggjort p̊a et senere tids-
punkt. NRF vil etter det begynne å kontakte lag for å informere om turne-
ringen. Styret diskuterer:

• Sponsing

• Leie av sovested for spillere

• Lokalisering av bane
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• Promotering

• Innhenting av utenlandske dommere og snopper for hjelp

• Merchandise

• Førstehjelp p̊a turneringen

• Ressurspersoner til hjelp i organseringen

• Muligheten for å invitere de nyoppstartede svenske lagene til turnerin-
gen
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