
Forslag 1: 

Forslagsstiller:  

Styret OØDK 

Gjelder:  

Vedtekter, §5 

Forslag: 

Legge til et punkt som presiserer tidsfrist for innkalling til ekstraordinært kretsting. Styret foreslår at 

kretsting kan avholdes med (minimum) 2 ukers varsel. 

Begrunnelse: 

I gjeldende tekst står det ikke noe om tidsfrist. Hvilken frist som gjelder bør fremkomme av 

lovteksten. Det bør være mulig å kalle inn til ekstraordinært kretsting på kort varsel. 

Hvis forslaget vedtas blir ny tekst som følger (endring fra gjeldende regler i uthevet skrift): 

Ekstraordinært kretsting avholdes med minimum to ukers varsel etter følgende kriterier:  

A: Etter vedtak på ordinært kretsting 

B: Etter vedtak av kretsstyret 

C: Etter krav av minst 1/3 av kretsens klubber. 

Ekstraordinært kretsting skal kun behandle de saker som står i innkallelsen. Ellers gjelder regler som 

ved ordinært kretsting. 

 

Forslag 2: 

Forslagsstiller:  

Styret OØDK 

Gjelder: 

Statutter Kretsmesterskap, paragraf 8 - punkt 3 (klubblag) 

Forslag: 

Tillate at et lag kan spille med 1 spiller i manko ved uforutsett fravær (Alle lag må være fulltallige ved 

påmelding). 

Ved fravær vil laget tape alle leg’ene til fraværende spiller. 

Begrunnelse: 

Styret har fått tilbakemelding om at dette bør innføres. 

Blir forslaget vedtatt endres teksten i paragraf 8 - punkt 3 (klubblag) slik: 

KM Klubblag: 

Åpen klasse: 4 spillere på hvert lag. 

Det spilles ren cup, hver lagkamp spilles best av 17 enkeltleg etter oppsett og regelverk for NM 

klubblag. 

Alle lag må være fulltallige ved påmelding, men ved uforutsett fravær kan laget spille med en spiller i 

manko, Laget taper da alle leg'ene til fraværende spiller. 

Damer: 3 spillere på hvert lag 

Det spilles ren cup, hver lagkamp spilles best av 9 enkeltleg etter NDF sitt oppsett og regelverk for 

lagkamper junior. Alle lag må være fulltallige ved påmelding, men ved uforutsett fravær kan laget 

spille med en spiller i manko, Laget taper da alle leg'ene til fraværende spiller. 

 



Forslag 3:   

Forslagsstiller:  

Styret OØDK 

Gjelder: 

Statutter Kretsmesterskap og Kretsrankingturneringer. 

Forslag: 

Innføre ny paragraf som omhandler nyting av alkohol. 

Hvis denne paragrafen blir vedtatt så foreslås det at den går inn som §4 i statuttene for 

Kretsmesterskap og Kretsrankingturneringer. Gjeldende paragraf 4, samt de etterfølgende 

paragrafene vil da få nye nummer, §5, §6 osv. 

Begrunnelse: 

Fordi kretsturneringer som oftest arrangeres på pub, eller tilsvarende lokaler, så har det vært 

vanskelig/umulig å følge ndf’s regelverk angående forbud mot å nyte alkohol i spillelokalet. 

Det er også verdt å merke seg at det ikke står noe forbud mot å nyte alkohol under kamp i Ndf's 

spilleregler, som vi altså henviser til.  

(Forbud mot å nyte alkohol under kamp står beskrevet i statutter for ndf’s turneringer, ikke i 

spillereglene). 

Vi bør derfor innføre egne regler der vi fjerner teksten om at det er forbudt å nyte alkohol i 

spillelokalet, og samtidig spesifiserer at nyting av alkohol under kamp er forbudt. 

I tillegg bør det legges til følgende: Berusede personer til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort 

fra lokalet (som er i samsvar med Ndf’s statutter). 

Forslag til tekst: 

Det er forbudt å nyte alkohol under kamp, dette gjelder også skrivere/dommere. Ved lagkamper 

gjelder dette for hele laget, så lenge en på laget spiller/skriver. 

Berusede personer/spillere til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet. 

 

Forslag 4: 

Forslagsstiller:  

Styret OØDK 

Gjelder: 

Rankinggivende openturneringer. 

Forslag: 

Innføre et unntak fra kleskode på rankinggivende Openturneringer 

Begrunnelse: 

Vi ønsker å lempe litt på kravene for å se om dette kan stimulere til at klubber ønsker å arrangere 

openturneringer med kretsranking-status. 

Merk at openturneringer som blir tildelt ranking-status er å regne som en offisiell turnering. 

 

 

 

 



Forslag 5: 

Forslagsstiller:  

Styret OØDK 

Gjelder: 

Rankinggivende openturneringer. 

Forslag: 

Innføre egne statutter for Rankinggivende Openturneringer. 

Begrunnelse: 

Alle rankinggivende turneringer bør ha egne Statutter. 

Forslag til Statutter: 

§1 Formål 

Formålet med Rankinggivende Openturneringer er å gi Openturneringer en høyere status for spillere 

som ønsker å kjempe om poeng til Kretsrankinglista. 

§2 Terminfesting 

Rankinggivende Openturneringer terminfestes ved tildeling (etter innvilget søknad fra 

arrangørklubb). Kretsstyre kan kun tildele to turneringer i hvert år. 

Ved tildeling skal kretsstyret oppdatere terminlista, sende ut informasjon til de øvrige klubbene om 

dette og publisere informasjon på oødk.no 

§3 Spilleregler 

Det spilles etter Ndf’s til enhver tid gjeldende spilleregler.  

UNNTAK: 

* Utestengelse/diskvalifikasjon ved brudd på 3 minutters-regelen ved forsinket oppmøte til kamp 

gjøres om til "tap av kamp" på kretsturneringer. 

* Kleskode, hvis forslag 4 blir vedtatt. 

§4 Arrangør 

Arrangør utpekes i hvert enkelt tilfelle av kretsstyret etter søknad. Søkere kan være enten en klubb 

eller et samarbeid mellom flere klubber. Søknadsfrist er minimum 6 uker før ønsket dato for 

turneringen. Søker som blir tildelt arrangementet skal ha beskjed senest 4 uker før 

arrangementsdato. Innbydelse skal ut senest 3 uker før arrangementsdato. Innbydelsen publiseres på 

kretsens hjemmeside og på kretsens facebook-side. Hvis en eller flere samarbeidende klubber blir 

tildelt et arrangement så skal klubben(e) sende inn innbydelse til styret i OØDK som igjen publiserer 

innbydelsen på kretsens hjemmeside og facebook-side. Klubben(e) kan i tillegg publisere innbydelsen 

på sine egne sider. 

§5 Spilleberettige  

Spillere som er utestengt/suspendert av NDF/OØDK er ikke spilleberettiget. Turneringen er ellers 

åpen for de som måtte ønske å delta. 

§6 Minimum deltakerantall  

Åpen: 8 spillere  

Damer: 4 spillere 

Junior: 4 spillere. 

§7 Seeding 

Det seedes etter gjeldende kretsseedingsliste. Antall seedete avhenger av puljeantallet. 



§8 Spilleform 

Arrangør avgjør spilleform, men det anbefales at kretsens spilleform benyttes. 

Benyttes det en annen spilleform enn kretsens så skal dette informeres om både i søknad og i 

innbydelsen. 

Kretsens spilleform for KM og KR: 

Det spilles med høyest mulig antall puljer i alle turneringer med puljespill. Antall puljer: 1, 2, 4, 8 osv. 

Antall spillere pr. pulje: Minimum 3, maksimum 6 

Det spilles innledende puljespill med avsluttende cup. De 32 beste går videre til cup. 

Det spilles 501 best av 5 leg i alle kamper, unntatt finaler 501 best av 7 leg. 

§9 Spilleavgift 

Arrangør setter spilleavgift etter eget skjønn. 

Juniorer betaler halv spilleavgift på alle turneringer frem til det året de fyller 19 år. 

§10 Premiering 

Minimum 60% av spilleavgift bør gå til premiering. 

Arrangør bestemmer hvor mange som premieres, men det anbefales at kretsens fordeling benyttes: 

4-7 deltakere: Vinneren premieres (gjelder for Dame og Juniorklasse). 8-16 deltakere: De 2 beste 

premieres. 

17-32 deltakere: De 4 beste premieres. 

33- eller flere deltakere: De 8 beste premieres. 

Raskeste leg og høyeste utgang i hver klasse premieres med et beløp tilsvarende spilleavgiften, ved 

minimum deltaker antall: 16 herrer, 8 damer, 8 juniorer. 

§11 Loddsalg 

Arrangøren(e) har enerett til lotteri og lignende under turneringen. 

 §12 Endringer 

Disse statuttene kan kun endres på ordinært eller ekstraordinært kretsting med alminnelig flertall. 


