REFERAT STYREMØTE HOBK 10/2-2009
Til stede: Grethe Øverby, Stian Olsen, Lillian Larsen, Roger Tømte

Sak 1 Manglende rapportering resultater 5´er cup nr 6
Elverum sendte inn sine resultater for sent, selv etter purring på e-post.
Lillian hadde allerede rapportert inn resultatene til NBF da resultatene kom.
Styret beslutter at resultatene fra Elverum skal registreres inn i den lokale resultatlisten for
HOBK, men at de ikke sendes til NBF for registrering.
Sak 2 Terminliste 2009/2010
Alle klubber har nå sendt inn sine søknader om turneringer. Briskebyen har blitt oppfordret
om at de søker OM WC status på en av sine 2, og dette har de da gjort
Ikke alle ønsker kan oppfylles pga kollisjoner med andre viktige turneringer/arrangement eller
ligarunder
Styret har kommet fram til følgende datoer for turneringer i HOBK 2009/2010
21 aug- 5 september Flisa Open
22 aug- 30 aug
Elverum Masters
22 sept- 27 sept
Lillehammer
26 sept- 11 okt
Briskebyen Open (WC)
26 okt- 1 nov
Gjøvik Masters
3 des-6 des
Valdres Open
12 des- 20 des
Kongsvinger Open
18 des- 30 des
Sparebanken Hedmark1 Julecup (Solør)
18 des- 3 jan
Romjulsturneringen Hamar
16 jan-24 jan
Elverum Open
11 mar – 14 mar
Valdres
13 mar – 21 mar
Gjøvik Open
29 mar – 4 april
Scandic Open
KM lag
KM sgl/dbl
Finale Mjøscup

6-11 november
19- 21 februar
27 april

Sak 3 Støtte til Team spillere som ikke lenger er jr
Team spillere har som jr fått støtte på inntil 3000,- fra kretsen. Det er kommet opp spørsmål
om de fortsatt kan få noe støtte når de er blitt U-23 spillere (fortsatt Team)
Styret har besluttet at disse kan få inntill 2000,- i støtte mot kvittering fra spill utenfor kretsen
Sak 4 Støtte til NM junior
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Siden mesterskapet er gjennomført ser vi det som feil å støtte de som valgte å reise, da det kan
være spillere som ikke reiste pga økonomi. Styret besluttet at kretsen i stedet skal støtte jr
sluttspill (lag) i mai 2009
Evt
KM sgl/dbl 2008/2009
Ikke fastsatt dato enda men styret gjør henvendelse i hallen på Elverum for å sjekke om vi kan
gjennomføre puljer ila uken i forkant av siste ligaomgang dvs uke 17, samt spill på søndag 26
april
Sluttspill Mjøscup
Fastsettes til tirsdag 14 april på Hamar.
5´er cup
Det er kommet opp at enkelte klubber gjennomfører 5 er cup spill sammen med turneringer i
egen hall. Når dette først er gjort er det viktig å presisere at resultatet kun skal registreres 1
gang i NBF´s snittlister.
Styret ønsker å presisere at 5 er cup skal arrangeres som et eget arrangement så tett opp til
datoen som styret har kommet med. Puljene skal bestå av minst 4 personer, det skal spilles på
minst 4 baner og ellers ihht NBF´s regler
Turneringslederkurs
Det er kommet opp ønske om nytt turneringslederkurs i omr. Hamar ila av våren. Lillian
kommer opp med alternative datoer
Årsmøte 2008/2009
Fastsettes til 10 juni kl 1900 på Hamar.
Representasjon på NBF´s ting (tatt opp på e-post etter møtet)
HOBK´s representant på tinget blir Lillian Larsen

Neste møte 26/3 kl 1830 på Hamar

Møtet hevet 2030.

Grethe Øverby
Referent
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