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Til stede 
Jørgen Helgeland Stenløkk (Leder) 
Kai Haugen Shaw (Nestleder) 
Amund Kulsrud Storruste (Turneringsansvarlig) 
Inger Viken (Dommer- og snoppkoordinator) (under deler av møtet) 
 
 
 
Ordstyrer: Jørgen Helgeland Stenløkk 
Referent: Jørgen Helgeland Stenløkk og Amund Kulsrud Storruste 
 
Referat:  

● Oslo Open: Bestemme prosess for å opprette komité. 
Oslo Open kommer til å bli organisert av en komité bestående av både NRF-styremedlemmer og 
eksterne som er villige til å med organiseringen av turneringen. Komitéen vil bestå av følgende 
posisjoner:  
 

● Komiteleder 
● Bane, lokale og utstyr 
● Dommer- og snoppansvarlig 
● Kampoppsett og tidsskjemaansvarlig 
● PR-ansvarlig 
● Salgsansvarlig 

 
 
NRF vedtar at Amund Storruste, Jørgen Stenløkk, Inger Viken og Anders Kvernberg, som alle sitter i 
NRF-styret, velges inn i OO-komiteen. 
 

● Serie: 
○ Komité eller NRF sitt direkte ansvar? 

Det vil ikke bli opprettet en komité for Norgesserien. 
 

○ Skal vi tvinge folk til å spille helg, eller gjøre som Belgia?  
Kampene i Serien settes til faste helgedatoer. Lag kan imidlertid bli enige om å flytte kampen til et mer 
passende tidspunkt, så lenge de begge er enige, og de sier fra til NRF 3 uker i forveien. 
 

○ Filme alt - tracke stats 
NRF ønsker å få filmet alle seriekampene, og bl. a. bruke dette til å føre statistikk på spillere. Dersom 
det opprettes individuelle medlemskap i NRF i sesongen 2016/2017, kommer kun de som melder seg 
inn i NRF til å få statistikk vist offentlig. 
 

● Sommerturnering 
○ Bane 

Kort oppdatering om bane, utstyr og påmelding til sommerturneringen. 
○  

● Annet? 
○ Flere samlingslag? 

NRF tar ikke ansvar for at alle norske spillere skal få kunne reise til utlandet for å spille i turneringer. 
NRF fokuserer på at norske spillere skal få spille i norske arrangementer, og kommer derfor ikke til å 
gjøre noen innsats for å f. eks. starte opp et nytt samlingslag (likt Ridgebacks) slik at det er plass til alle. 
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