NORGES CARPET BOWLS FORBUND

Medlemsmøte 4.11.2019
Sted: Fjellheim Spydeberg
Medlemsmøte sa< kl 11.00
1. Innova(v rehabilitering Indre Øs5old
Marianne Molle holdt et meget bra innlegg om InnovaBv rehabilitering Indre ØsDold
Se vedlegg
2. Stevnestuktur
Rolf Stubberudlien orienterte om arbeidet en gruppe hadde gjort vedrørende
Stevnestrukturen. De ønsket i alt vesentlige å beholde de<e med et stort stevne vår og høst.
I Bllegg kunne de tenke seg at de mer lokale klubbe kunne arrangere mindre lokale treﬀ/
konkurranser

3. Bowls utstyr
Leder informerte om leveranse muligheter vedr ma<er. Hadde kartlagt to leverandører, den
ene hadde pris ca 24000 for en ma<e inkl. utstyr. Den andre ca 18000. Det var enkelte som
var skepBske Bl de billigste ma<ene, De hadde ikke vært fornøyd med å spille på denne.
Når det gjelder kuler skal det beny<es Juniorkuler. I England blir det bare beny<et brune og
svarte kuler. Det blir anbefalt at vi her i Norge går for klare farge forskjeller f. eks røde og blå.
Det ble bemerket fra salen at de hadde erfart at det kunne være forskjeller i vekt på de
kulene som ble beny<et. Det er helt klart deﬁnert i de internasjonale reglene hvilken vekt
kulene (Juniorkuler) skal ha. Må derfor presiseres ved besBlling hvilken vekt en skal ha på
disse.
Midtkloss skal også være e<er de internasjonale målene. Dvs 457 mm. Det er en del klubber
som fortsa< beny<er smalere midtklosser. I konkurranser i Norge skal vi fortrinnsvis
beny<ede internasjonale målene.
Jack. Det er to typer som beny<es i dag i klubbene. Styret har bestemt at en i konkurranser
skal beny<e de le<e kulene. Forbundet vil gå Bl innkjøp Bl en del av disse som de vil
videreselge Bl klubbene som i dag bare harde tunge jackene
4. Regelverk

Styret vil gjennomgå regelverket som skal beny<es i turneringer. Slike skal legges ut på
hjemmesiden.

5 Englandsturnering
Leder informerte om turnering i England i mai 2020

6 Avslutning

Flere av deltagere ble med ned i salen hvor de ble vist det utstyret som Spydeberg Bowls
Beny<et (midtklosseer, teppetraller og resulta<avler.

Avslutningsvis ytret ﬂere av deltagerne at de ønsket minst to medlemsmøter pr år.

