
 

 

Høstbrev 2021 fra NCBF 
Endelig er vi gang igjen med vår kjære hobby. Vi kan møtes for å spille og prates over en 

kopp kaffe. 

Klubbene har startet opp igjen. Lysten til å spille har vært stor. Men vi må huske på at 

pandemien ikke er borte. Det må vi tenke på og ta hensyn til i våre aktiviteter. 

Forbundets årsmøte i vår var vi nødt til å avlyse. Vi sendte ut Årsmelding 2020 og regnskap 

for 2020 til medlemsklubbene. Vi spurte om klubbene hadde noen kommentarer til disse. 

Om vi ikke fikk noen slike, ville vi anse disse som godkjent. Valgene utsatte vi. I og med 

restriksjonene først nå er helt opphevet, har styret i forbundet ikke funnet det 

hensiktsmessig å innkalle til møte for å kunne gjennomføre et valg til styret. Styret vil derfor 

sittende til over nyttår og nytt ordinært årsmøte blir avholdt. 

Tidligere år har vi hatt to stevner i året. Planene for stevnene for både vår og høst 2020 

måtte vi avlyse. Vårt planlagte stevne i Moss våren 2021 måtte vi avlyse. 

Men nå er vi i full gang med planlegging av nytt stevne. Det blir i Mossehallen 

25.november. Det vil fortsatt bli som en cup hvor vinneren får et napp i vår vandrepokal 

samt medaljer. 

Fortsatt tenker vi på at Corona ikke er borte. Derfor vil kun ha 32 lag. Alle klubber vil kunne 

stille med minimum ett lag. De øvrige plassene vil bli trukket blant de lagene som vil stille 

med mer enn ett lag. 

Lagene vil få en egen invitasjon med påmeldingsfrist til stevnet i Mossehallen. 

Vanligvis har Styret invitert lagene til et informasjonsmøte. Dette har vi heller ikke kunnet 

gjennomføre. Vi vil nå prøve å avholde et slikt møte ved å innkalle lagenes kontaktperson til 

et digitalt møte. Vi vil sende ut mer om dette. 

NCBF er registret i grasrotregisteret til Norsk Tipping. Vil oppfordre våre bowlsvenner til å 

skrive Norges Carpet Bowls Forbund som Grasrotmottager.   

 

Så da ønsker vi en fin høst med normal Bowlsaktivitet 

 

 Styret i NCBF 

30 september 2021 



 


