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Til Styret 

 
 
 
STYREMØTE/STYRESAKER BEHANDLET PR. E-POST 
(Se e-post sendt fra president til alle styremedlemmer 17. juni.) 
 
 
Nytt forbundsstyre: Trond Wåland 
   Berit Blengsli 
   Lars Erik Hagen 
   Anne Lisbet Flaaten 
   Anders Austnes 
   Ottar Stenrud 
   Tor-Egil Kristensen 
 
Ovenfor nevnte forbundsstyre, valgt på Forbundstinget 3. juni 2012, har behandlet følgende 
saker, og fattet følgende vedtak, pr. e-post: 
 

 
16/12 - Turneringer som arrangeres på NIC-helgen 
Berlevåg og Kolvereid ønsker å arrangere hhv. Spartreffen og Nøkkerosa helgen 17.-
18.11, noe som er en konflikt med NIC. Begge turneringene er breddeturneringer for 
senior og junior. 
Kolvereid visste ikke om bestemmelsen om NIC da de søkte turneringen og booket 
hall. De sliter med å få hallen på et annet tidsrom pga. seriespill i håndball. 
Berlevåg/BK Finnmark tilbakemeldte muntlig til Jørn N. under Tinget at Oslo og NIC 
er langt unna og at det ikke aktuelt å reise dit. 
 
KK’s innstilling: Vi støtter oss litt på Jørn N. som var positivt innstilt til å gi 
dispensasjon fra bestemmelsen til disse to, men vi mener at vi må være enda 
tydeligere på bestemmelsen ved neste søknadsrunde. Turneringenes art tatt i 
betraktning og at de arrangeres langt nord for Trondheim, kan det virke urimelig 
strengt å avvise disse, men arrangørene må være klar over at det kan være aktuelt 
for trenere o.a. å reise til Oslo pga. seminar e.likn. 
 
Vedtak: Forbundsstyret støtter KKs innstilling. 
 
17/12 - Turneringsdatoer for Mini-GP 
TIK tenker seg å arrangere Mini Grand Prix på alle rankingturneringer utenom de to 
første. Argumentasjonen for dette er at alle spillerne da får en sjanse til å spille seg 
inn, eller evt. overbevise TIK om at de er verdige et wildcard. Mini-GP ønskes da 
avvikles på disse rankingturneringene: 
- Brodd U15 
- Moss U17 
- Bygdø U17 
- Bergen U19 
- Frogner U15 
- Haugerud U19 
 



KK’s innstilling: Vi støtter dette forslaget. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at 
Mini-GP vil gi noen flere kamper og muligens tidligere oppstart for de turneringene 
som er mest presset på kapasitet.  
 
Vedtak: Forbundsstyret støtter KKs innstilling. 
 
 
18/12 - Arrangør av U23-mesterskapet 
Etter den ordinære søknadsrunden hadde ingen meldt seg som arrangør U23-
mesterskapet, og resultatet var det samme etter at turneringen ble kunngjort på nytt. 
For 2 uker siden ble det sendt enda en oppfordring til klubbene om å søke dette 
arrangementet, og Sandefjord BK bekrefter nå at de kan ta det på seg. 
 
KK’s innstilling: Vi tildeler U23-mesterskapet til Sandefjord BK. 
 
Vedtak: Forbundsstyret støtter KKs innstilling. 
 
Oslo, 20. juni 2012 
 
Espen Larsen 
Generalsekretær 
 

 
 


