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Referat: 

● Oppdatering fra sist European Committee-møte 
Jørgen oppdaterer styret om både siste møte med EC og IQA-kongressen.  

● Seriedatoer 
Helgen med NTNUI vs GS og NTNUI vs UiO flyttes, som allerede er avtalt med alle involverte 
lag 

● NM - bane og budsjett 
Styret diskuterer hvilke baner som virker mest aktuelle, samt hvor mye vi kan betale for dem. 
Turneringsansvarlig får gang på banejakt 

● Oslo Open som rangeringsturnering til EQC 
Oslo Open skulle i utgangspunktet være kvalifiseringsturnering til EQC, men ettersom vi fikk 
like mange kvalifiserte som interesserte lag utgikk dette. Det ble ikke presisert at Oslo Open da 
fortsatt skulle brukes til å rangere lagene til EQC. Dette blir likevel tilfellet, ettersom det er 
enighet om at det ikke finnes noe annet godt alternativ for å rangere de to lagene. Neste år vil 
NRF tydeligere presisere at Oslo Open også vil være en rangeringsturnering (om det blir tilfellet) 

● Kjøpe inn utstyr fra USA til lag slik at det blir billigere for dem 
NRF prøver å få til et større innkjøp av utstyr til en lavere pris enn om lagene skal gjøre dette 
individuelt, og vil i så fall selge videre til lagene. NRF ønsker også eget utstyr til turneringer og 
seriekamper, slik at vi slipper å leie dette av OSI. Diskuterer muligheten for å også selge ting 
som målringer videre til nyere lag. 

● Hjelp til nyoppstartede lag 
Enighet om at ny hjemmeside bør ha en underside for nye lag om hvordan de kan komme i gang. 
Styremedlemmer kommer gjerne på opplæringsøkter med nye lag, men dette er vanskelig å få 
gjennomført i byer der ingen av dem holder til. De er selvfølgelig villig til å komme om reise 
dekkes, og diskuterer muligheten for å søke om penger til reisestøtte. 

● Eventuelt 
○ Videregående skoler 



Turneringsansvarlig ønsker å oppsøke spesielt videregående skoler med idrettslinje og utfordre 
dem til å spille mot andre skoler 

○ Landslaget 
Hovedtrener gir en oppdatering av prosessen hittil og tanker videre 

○ Offentliggjøring av styremøtereferater 
Dette har blitt gjort tidligere, men av ulike grunner ikke siden juli. Begynner med dette igjen nå. 
Referatene mellom da og nå vil ikke legges ut med mindre det spesifikt etterspørres, ettersom det 
er en del jobb knyttet til å skrive dem om, og det er begrenset relevant informasjon 


