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●

Sommerturnering
○ Fastsette dato (25.26. juni eller 2.3. juli)
Dato for årets sommerturnering i Oslo fastsettes til helgen 2.3. juli, da dette er den mest passende
datoen når man tar alle lagene i betraktning.

○ Opprette en komité som organiserer turneringen
[Mer om NRF sitt komitéprosjekt i neste punkt om Oslo Open]
Styret bestemmer at det ikke skal opprettes en arrangementskomité for sommerturneringen, da det er
relativt lite arbeid som skal gjøres, i tillegg til begrenset tid for opprettelse av en effektiv komité i forkant
av turneringen.

●

Oslo Open
○ Fastsette dato for Oslo Open
Dato for Oslo Open settes. Dato vil bli annonsert i løpet av juni.

○ Starte opprettelsen av en komité som organiserer turneringen
NRF ønsker å starte opp et prøveprosjekt til høsten, hvor deler av NRFstyret danner grunnlaget for en
arrangementkomité for hvert av NRF sine arrangementer. Etter ønske fra spillere utenfor NRFstyret, vil
hvem som helst kunne søke om å bli med i disse komiteene. Komiteene vil ha ansvar for å arrangere
turneringer som Oslo Open og Norgesmesterskapet i rumpeldunk på vegne av NRF.

NRF diskuterer søkeprosessen og utvelgelsesprossesen for komitéen. Ingen avgjørelser tas, utenom at
styremedlemmer i NRF har førsteprioritet på å delta i arrangementskomitéene.

● Interesse og muligheter for å arrangere EQC i Norge
Styret diskuterer mulighetene for å arrangere European Quidditch Cup (EQC) 2017 i Norge.

Dette er en del arbeid, men inkluderer ikke ting som å sette opp kampoppsett o.l., men mer det praktiske
(leie bane, høre med hoteller om rabatt, osv.)
Det finnes ikke mange steder i Oslo å arrangere en slik turnering. Ekebergsletta er et alternativ, men
denne er trolig ikke mulig å benytte i perioden EQC kan arrangeres i. Diskusjonen utsettes til styret har
mer info.
Forslag om å arrangere European Games (EG) 2018 i stedet for. Denne turneringen har mindre lag, og
er dermed lettere å gjennomføre. Samtidig vil turneringen trolig legges til juli, som gjør det lettere å få tak
i bane i Norge.

● Samtale om seriespill i Norge til høsten
NRF ønsker å gjennomføre et seriespill for interesserte lag til høsten og utover i sesongen. Et utkast av
oppsettet legges frem og diskuteres, men ingen avgjørelser blir tatt. Hovedideen er at kamper skal
spilles jevnlig over helgene over sesongen (utenom i de kalde vintermånedene).
Styret diskuterer muligheten for å begynne å betale dommere i større grad. Det er ønskelig å i det
minste tilbakebetale kostnaden for å ta hoveddommertesten. Ingen endelig avgjørelse blir tatt.

● Førstehjelp fremover ved norske turneringer
Det er generell enighet om at førstehjelpstilbudet ved turneringer fremover burde være bedre enn det
har vært til nå. Spesifikt gjelder dette for NRF sine større turneringer, Oslo Open og
Norgesmesterskapet.

●

Annet?
○ Landslagskomite, landslag, landslagstab
Styret tar en oppsummering på hvordan landslagskomiteen (som gjorde uttaket) fungerte. Det er
generell enighet om at komiteen gjorde en god jobb. Etter talentspeiding under NM, var medlemmene av
komiteen blant de mest egnede i Norge til å velge ut spillere til landslaget.
Komiteen var imidlertid inhabil til å velge ut deler av de kvinnelige jagerne. Denne oppgaven ga de
derfor videre til 2 styremedlemmer i NRF: Jørgen Stenløkk og Kai Shaw, som tok den endelige
avgjørelsen på dette punktet.
Landslagskomiteen poengeterer at valget av landslagsstab kunne ha blitt gjort mer rettferdig, etter kritikk
utenfra.

