
 
 

NORGES CARPET BOWLS FORBUND 

Årsberetning for 2021 



1 Formål/Visjon 

Norges Carpet Bowls Forbund (NCBF): 
• Skal arbeide for utbredelse av interessen for Carpet Bowls. 
• Skal bidra til at utøverne av Carpet Bowls får økt livskvalitet og bedret helse. 
• Skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn. 
• Skal preges av frivillighet, demokrati og likeverd. All aktivitet skal bygge på grunnverdier 

som glede, fellesskap, helse og ærlighet. (Vedtektenes §3) 
• NCBFs formål søkes nådd gjennom samarbeid med medlemmene, det offentlige, næringsli-

vet og organisasjoner.   
• Representere norsk Carpet Bowls aktivitet internasjonalt. (Vedtektenes §4) 

NCBF skal representere Carpet Bowls nasjonalt og internasjonalt og er representert i the European 
cooperation for Carpet Bowls. 

Vår visjon er:   

2 Administrasjon og drift 

2.1 Styret valgt på årsmøte 25. februar 2020 for 2020/2021:  
Leder:              Leif  Hamberg, Spydeberg,         2 år 
Nestleder:  Bjørn Tangen, Aremark,             1 år 
Sekretær:  Gunnar Hjorthaug, Spydeberg,   2 år 
Kasserer:  Elisabeth Gustavson, Hobøl,      2 år 
Styremedlem. : Anne Grethe Filtvedt, Eidsberg, 1 år 
Styremedlem.: Ragne Hansen Størseth, Halden, 1 år 
 
Varamedlem. 1: Trond Bekke, Fredrikstad Vest, 1 år 
Varamedlem  2: Susann Henriksen, Våler,          2 år 

2.2 Valgkomiteen  
Rolf  Stordahl, Fredrikstad Øst,   2 år 
Roger Torper, Rakkestad,            2 år 

2.3 Revisor 
Rolf  Karlsen,            Halden,       1 år 
Aud Larsen Berge, Eidsberg,        2 år 

2.4 Internasjonale kontakter 
Leif  Hamberg 
Gunnar Hjorthaug 

2.4 NCBF Personvernerklæring 
NCBF vil behandle personopplysninger i samsvar med gjeldende nasjonale personvernprinsipper. 
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2.5 Elektronisk arkivering  
NCBF ønsker å sikre sitt arkiv og få elektronisk arkivering for forbundets virksomhet.   

2.6 Styrets arbeidsform og organisering 

Styret skal: (vedtektenes §16)  

1. «Iverksette årsmøtets bestemmelser 
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for 

disse 
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med forbundets økonomi i henhold til de til enhver tid 

gjeldende instrukser og bestemmelser 
4. Representere forbundet utad 
5. Oppnevne et styremedlem som tiltrer valgkomiteen slik at komiteen består av tre medlemmer» 

Styret har i 2021 hatt  8 styremøter på video. 

2.7 Kontakt med lokallag  
2021 har blitt et annerledes og merkelig Carpet Bowls år. Våre turneringer er kansellert. Det ble hel-
ler ikke noen Englandtur. Først på høsten 2021 begynte klubbene å trene igjen. 

3 Årsmøtet 

3.1 Årsmøte 2020 - 2021 

Årsmøtet, som holdes hvert år innen 1. april, er forbundets høyeste myndighet. 
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemsklubbene. Forslag som 
skal behandles på årsmøtet, skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste 
må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. (Vedtektenes §12) 

Årsmøte 2021 del en var avholdt per e-post. Regnskap og årsmelding var det ingen invendinger til 
og ble godkjent. De andre årsmøtesakene ble utsatt til årsmøtet 2022. 

3.2 Regnskap og økonomi 

Regnskapet for 2021 viser tydelig at 2021 har vært et helt uvanlig år.  

Resultatet for NCBF 2021 viser kr 5997,87 i overskudd. 

4. Publikasjoner/Media 

4.1 Hjemmeside 
NCBF har en egen webside: https://bowlsnorge.no 

Alle medlemsklubbene har her plass for kontaktinformasjon. Det er viktig at klubbene sender inn 
oppdatert informasjon når det er endringer på tillitsvalgte på aktivitetskunngjøringer. 
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4.2 Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev sendes ut elektronisk til lokallagene for videreformidling. Nyhetsbrevene er tilgjengelig 
på lagets webside. i 2021 har det vært publisert et nyhetsbrev.  

4.3 Media/offentlige organer 
Styreleder er lagets hovedkontakt mot media, offentlige organer på nye spillemiljøer. 

5 Andre aktiviteter 

5.1 Rekruttering 
I 2021 har styret nedsatt et arbeidsutvalg for nye spillesteder: 

Elisabeth Gustavson, Leif  Hamberg, Gunnar Hjorthaug, Trond Bekke 

Steder: Gjøvik, Lillehammer, Førde, Andebu, Vennesla, Bygland. 

5.2 Arrangement.NCBF arrangerer årlig Vårcup og Høst cup.  Dette lot seg ikke gjøre under 
pandemien Corvid 19. Mindre lokale stevner som var planlagt mellom nabolag ble også avlyst.Na-
sjonale helseråd tilsa at klubbene størstedelen av året har innstilt all virksomhet.  

5.3 Internasjonal kontakt Planlagte landskamper og deltagelse utenlands måtte også utgå.  

NCBF har hatt kontakt med Carpet Bowls Danmark, DGI Vestjylland Holstebroegnes Bowlsudvalg. 
De er interessert i å møte norske lag til «landskamper og vennskapsspill.» når pandemien tillater det. 

Latviasamarbeidet utvikler seg. Etter at delegasjonen fra Kekava i Latvia var på studiebesøk hos 
NCBF i 3 dager 2019, har de arbeidet med budsjett for oppstart av Carpet Bowls i Latvia. De har nå 
kjøpt inn sine første 3 sett med utstyr via samarbeid med Danmark. Dessuten har de fått gjennom-
slag for et større EU-prosjekt med hele 5 land involvert for å lære seg Carpet Bowls. Dette prosjek-
tet har NCBF lovet å delta i med sine internasjonale kontakter for å gi opplæring og erfaringsoverfø-
ring hvor EU midler dekker reise og opphold.  

Norges Carpet Bowls Forbund har i dagene 19-22 oktober 2021 deltatt på Kick-of  møte i Kekava i 
Latvia i et prosjekt for å spre Carpet Bowls til flere land. Prosjektet heter “Carpet Bowls foR eve-
ryonE / CARE”. Styreleder i NCBF, Leif  Hamberg og sekr. Gunnar Hjorthaug deltok som interna-
sjonale kontakter. Prosjektutgiftene er i sin helhet dekket gjennom EU-programmet: Erasmus + 
sport. Latvia har prosjektansvaret. 

Cesisorådet er lovet et besøk av NCBF, men kommunene står midt oppe i kommunesammenslåing 
og vansker iforbindelse med pandemien. De har bedt oss vente til dette er mere avklart. 

5.4 Kontakt med NIF 
NCBF har kontaktet Norges Idretts Forbund, (Fleridrettsforbundet) for å avklare muligheter for 
medlemskap. NIF har gitt tilbakemelding til forbundet hvilke forhold som skal ligge til grunn for en 
eventuell søknad om medlemskap. Søknad, handlingsplan og årsmelding. 

NCBF har hatt drøfting med Idrettskretsen og et møte med Viken fylke med sikte informasjon om 
NCBF og avklare mulighet videre organisasjonsstøtte. 
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6. Klubber i NCBF pr. 30.11.2021 - 25 klubber 
Askim Carpet Bowls  
Aremark Carpet Bowls  
Drøbak Carpet Bowls  
Eidsberg Carpet Bowls  
Gamle Fredrikstad Carpet Bowls 
Fredrikstad øst Carpet Bowls  
+ Huset Carpet Bowls  
Hvaler 
Fredrikstad vest Carpet Bowls  
Halden Carpet Bowls  
Harestua Carpet Bowls 
Hobøl Carpet Bowls  
Langhus 60pluss Carpet Bowls 
Lunner Carpet Bowls 
Marker Carpet Bowls  
Moss Carpet Bowls  
Rakkestad Carpet Bowls  
Rygge Carpet Bowls  
Sarpsborg (vest) Carpet Bowls  
Sarpsborg øst Carpet Bowls  
Skiptvet Carpet Bowls  
Spydeberg Carpet Bowls  
Svinndal Pig Valley Carpet Bowls 
Trøgstad 
Våler /Svinndal Carpet Bowls  

Bowls Norge – Norges Carpet Bowls Forbund 
Styreleder: Leif  Hamberg 
Mobil: +47 905 72 189 
E-mail: 
leifhamberg@hotmail.com 

NCBF den 1.desember 2021 

Leder: Leif  Hamberg,   Nestleder:Bjørn Tangen,  Sekretær: Gunnar Hjorthaug,  

Kasserer:Elisabeth Gustavson,  Styremedl. :Anne Grethe Filtvedt,  Styremedl.:Trond Bekke 

Varareprs: Susann Henriksen
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