Styremøte i Trøndelag Bowlingkrets
Tidspunkt og sted:
Tilstede:
Forfall:
Møteleder:
Referent:

10.januar 2016 kl. 16:30 Bowling 1 Heimdal
Egil Toftaker, Marte Z.Lien, Halgeir Ludvigsen, Kjell Arve
Berg, Kirsti Rørvik og Jan Erik Øien
Grethe Fosseide og Åse Jacobsen
Egil Toftaker
Halgeir Ludvigsen

Hovedsak på møtet var gjennomgang av forberedelsene til NM junior. Det er derfor ikke en
standard sakliste.
16/01 NM junior:
Gjennomgang av noen punkter fra møte med Mesterskapskomiteen.
Gjennomgang av NM-huskeliste fra NBF.
Vi tok en kritisk gjennomgang av budsjettet og oppdatert i henhold til påmelding og
kjente utgifter.
Spørsmål om vi skal ordne med noe som kan deles ut som minne om mesterskapet.
Kirsti sjekker pris på drikkeflasker. Alternativ?
Offisiell åpning avholdes fortrinnsvis mellom puljene på lørdag (ca 1300), men om
nødvendig før første pulje (ca 0930) – avhenger av hvem som blir offisiell åpner.
Alternativer: Linda Helleland (kulturminister), Ola By Rise (kommunaldirektør), Atle
Vårvik (leder MOT), noen fra Idrettskretsen
Roller:
- Turneringsleder: Egil
- Jury: Halgeir, RGB, Kirsti – vara: Marte, Leif Espen
- Puljeledere: Trenger 2+2+2+1=7 stykker.
- Skrivere: Trenger 8+10+11+6=35. Egil tar en ringerunde til klubbene (Heimdal,
Munken, Trondheim, Dora og Trønderstrike). Vil ha en liste klar til neste møte.
Arrangementsstab stiller likt (blå pique skjorte og sorte benklær), skrivere og
puljeledere får røde funksjonærskjorter.
Halgeir lager et standardskriv til åpning av puljene. Leses opp av speaker Jan Frode)
OBS: Skriftlig avtale med hallen er ikke underskrevet. Halgeir tar det med Leith.
Kirsti undersøker hva det vil koste å lage en vimpel/seil med kretslogo,
Jan Erik bestiller blomster.
Halgeir tar med skjema etter FS-møte og restopplaget av kulekontrollskjema etter
NM-lag.
Oppslag med norske rekorder og jury (Halgeir)
Nasjonalsang finnes på www.natinalanthems.info. Må sjekke at det kan spilles på
anlegget i hallen.

Hvis det blir behov for transport vil vi stille med privatbiler. Behov må bli meldt inn
på forhånd via #UngBowling.
Kirsti ordner med en plakat tilsvarende det som ble laget i fjor. Trenger:
- TBKr logo (Marte)
- Bowling 1 logo (fra web?)
- Bilde av 2 juniorer fra TBKr (Erik og Sander som de yngste deltakerne i NM)
- Bilder fra hallen (?)
Marte sammenstiller program. Trenger:
- Hilsen fra Egil (arrangør), Halgeir (NBF) og Åse (ungdomsutvalg)
- Liste med startnummer og navn (Halgeir).
- Info om at startnummer skal festes på ryggen.
- Info om kuleoppbevaring.
- Info om sosial event.
- Navn på jury og turneringsleder.
- Logo: NBF, Krets, Bowling 1 og Toftaker (Egil sender).
- Info om den som åpner (Kirsti)
- Norske rekorder.
Materiell til programmet må sendes til Marte innen 17.jan.
Programmet skal være klart 1 uke før.
Neste møte må vi ta noen praktiske detaljer, bl.a.:
- Plassering av sekretariat, ungbowling, etc
- Utstilling av premier (monter?)
- Tilgang til trådløsnett
16/02 Kurs:
Det virker som om Leif Espen og Åke ikke har klart å bli enige. Vi ønsker fortsatt at
det blir avholdt aktivitetslederkurs, så Egil tar en prat med dem.
16/03 Terminliste:
Årsmøte skal i henhold til vedtak på NIF Tinget i fjor avholdes innen utgangen av
mars. Vi satser på lørdag 5.mars på Oppdal (i forbindelse med Håndtverkar’n).
16/04 Eventuelt:
a) Kjell hadde med skjorter og jakker med påtrykt logo.

Møtet avsluttet kl. 19:30.

Neste møte tirsdag 19.januar kl. 1800 på Heimdal.

Halgeir Ludvigsen
Sekretær

