
Nyhetsbrev Norges Carpet Bowls Forbund. 

6. April -2020


  


Hei og takk for året som har gått.


Norges Carpet Bowls Forbund har avviklet sitt årsmøte i Rakkestad 2020. 

Et fyldig referat fra dette er sendt ut og ligger også på vår webside.


Med ønske om ett godt nytt Bowlsår hadde NCBF gode planer for 2020. 

Vi skulle ha hatt vårcup og høstcup. Vi skulle ha reist til England i sommer. 


Mye av dette er nå utsatt eller avlyst. Vi viser til oppdateringer på vår webside.


Mye godt nytt er skjedd det siste året. I Årsmeldingen 2019 som er lagt ut på websiden kan dere 
lese om dette. Gledelig er det at vi har fått nye klubber utover landet. Bl. a  oppstartet ny klubb på 
Biri.


Vi som forbund lytter til nasjonale myndigheters råd og stenger derfor ned alle samlinger inntil 
Corona-smittefaren er over. Vi håper alle spillere får til å ta vare på hverandre og ivaretar 
smittereglene: færre besøk, hyppig håndvask og 2 meters avstand. Aktivitet hver dag som tur i 
skog og mark anbefales. Kontakt hverandre på telefon og på internett! Ta vare på deg og dine 
venner og kjente.


Ellers ønsker vi å fortelle at NCBF sitt styre arbeider. Vi har hatt telefonstyremøte og forsøker å se 
fremover. Vi håper i høsty å kunne arrangere samlinger igjen for glade Carpet Bowls spillere. Vi har 
videre dialog med England, Danmark og Latvia. Her kan det åpnes opp for flere arrangementer 
som også norske klubber kan få del i.


Husk å gi oss melding om oppdateringer av klubbstyrene slik at websiden har riktig og oppdaterte 
opplysninger på medlemsklubbene. Send dette til


leifhamberg@hotmail.com og

gunnar.hjorthaug@icloud.com


Se gjerne oppdateringene som er gjort på http://bowlsnorge.no


1)Årsmøteprotokoll 
2)Medlemsmøtet 25.2. 2020 
3)Styresammensettingen etter årsmøtet
4)Ny Artikkel om - Østfold Open utsatt 
5)Ny Artikkel om - Årsmøtet med referat
6)Klubber - Nytt styre i Askim
7)Bekreftelse på avlyst arrangement på Potters 2020: Se ECBA: http://
www.englishcarpetbowls.com/festival.html
8)Ny artikkel om bookingen på Potters 2020-2021

Lykke til 

Hilsen fra styret i NCBF


Leif Hamberg, styreleder     og    Gunnar Hjorthaug sekr. NCBF
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