
FORSLAG 1: 

Forslagstiller: Styret 
Forslag: Møte- og svarplikt.  
Del 1: Møteplikt på Årsmøter, klubbledermøter og eventuelle andre viktige møter som kretsens 
styre kaller inn til. Bøter ved uteblivelse. Unntak kan i særskilte tilfeller innvilges. Klubb(er) som 
uteblir uten gyldig grunn vil bli ilagt en bot, og klubbens spillere vil ikke være spilleberettiget på 
kretsturneringer før boten blir betalt.  
Del 2: Svarplikt på epost når styret ber om dette spesifikt. Bøter ved gjentagende svarmangel.  
Hvis kretstinget vedtar Del 1 og/eller Del 2 legges det til: Bøtesatser fastsettes av kretstinget. 
Styret foreslår i så fall bot på kr 500,- for både uteblivelse og gjentagende svarmangel. 
Begrunnelse: Del 1: Det har lenge vært en negativ trend når det gjelder oppmøte på ting som skjer i 
kretsen. Det gjelder både Kretsturneringer, Årsmøter og Klubbledermøte. Det er spesielt årsmøte 
som danner grunnlaget for hvordan det skal jobbes videre påfølgende år, og da er det særs viktig at 
klubbene deltar.  
Begrunnelse: Del 2: Det har vært svært lite respons på eposter styret sender ut til klubbenes 
kontaktpersoner/ledere, selv om svar utbes. Det gjør det vanskelig for styret å vite om vi innehar 
riktig kontaktinformasjon, og om beskjedene vi sender kommer frem. 
 
Merk: 
Hvis Del 1 og/eller del 2 blir vedtatt så vil forslag(ene) bli lagt inn som § 3 under vedtekter. 
Etterfølgende vedtekter vil da få nye numre. 

 

FORSLAG 2: 

Forslagstiller: Styret 
Forslag: Forhåndsbetaling av spilleavgift på kretsturneringer. Gebyr for betaling ved oppmøte.  
Eventuelle gebyr tilfaller arrangør. 
Hvis kretstinget vedtar forslaget legges det til: Gebyrsats fastsettes av kretstinget. 
Styret foreslår i så fall et gebyr på kr 50,- pr turnering. 
Begrunnelse: Dette vil forenkle jobben med å arrangere kretsturneringer. 
 
Merk: Hvis forslaget vedtas så legges dette til i Paragraf 9 (Spilleavgift) i statutter for både 
Kretsmesterskap og Kretsrankingturneringer.  

 

FORSLAG 3: 

Forslagstiller: Styret 
Forslag: Innføre tap av leg hvert tredje minutt ved for sent oppmøte til kamp i stedet for 
diskvalifikasjon. Uteblivelse medfører kun tap av kamp, ikke diskvalifikasjon. 
Begrunnelse: Diskvalifikasjon er en høyterskelstraff som gjennomføres alt for sjeldent i forhold til 
alle forsinkede oppmøter til kamp. Ved at det stadig tillates at spillere kommer forsinket til 
kampstart gjør at gjennomføring av turneringer tar alt for lang tid enn nødvendig. 

 

 

 

 



FORSLAG 4: 

Forslagstiller: Styret 
Forslag: Innføre lavterskeltiltak/korttidsstraff for mindre men likevel uønskede hendelser på 
kretsturneringer. Skriftlig klage på uønskede hendelser leveres til turneringens Jury.  
Gis det medhold på klagen så skal spilleren utestenges fra neste turnering. 
Eksempler på hendelser som kan straffes: 
Spiller som uansett grunn blir nektet videre deltakelse i en pågående turnering. 
Spiller som uten gyldig grunn trekker seg etter at turnering har startet (i tillegg til bot). 
Stikke av fra skriving/dømming (i tillegg til bot). 
Overstadig beruselse. 
Spiller som blir bortvist fra spillelokalet hvor en turnering pågår. 
Å nyte medbrakt alkohol/brudd på spillerlokalets alkoholregler. 
Ikke å overholde muntlig advarsel gitt av Kretsstyret, som for eksempel ved ufin/usportslig oppførsel 
eller lignende. 
Begrunnelse: Vi ønske å få bukt med disse mindre men uønskede hendelsene som lager dårlig 
stemning på våre turneringer. Dagens system med å sende anmeldelse til NDF/Domsutvalget er et 
høyterskeltiltak som sjeldent eller aldri benyttes ved disse hendelsene.  
 
Merk: 
Hvis forslaget blir vedtatt så vil forslaget bli lagt inn som § 11/12 under vedtekter. 
Etterfølgende vedtekter vil da få nye numre.  

 

FORSLAG 5: 

Forslagstiller: Styret 
Forslag: Sletting av Rankingpoeng ved utestengelsesdom fra NDF (ikke ved korttidsstraff hvis det 
innføres) 
Begrunnelse: Spillere som har vært utestengt ved dom bør ikke ha fordelen med å kunne være 
seedet til turneringer når de blir spilleberettiget igjen.    

 

FORSLAG 6: 

Forslagstiller: Styret 
Forslag: Innføre begrensning på antall piler pr leg. i innledende puljespill på Kretsrankingturneringer.  
Hvis kretstinget vedtar forslaget så kan/skal kretstinget fastsette begrensningen (evt. overlate dette 
til Kretsstyret). 
Begrunnelse: Enkelte kamper tar alt for lang tid og dette går ofte ut over gjennomføringen av 
turneringene.  

 

 

 

 

 

 



FORSLAG 7: 

Forslagstiller: Styret 
Forslag: Presisering og tillegg i Vedtekt - § 8 Representasjon:  
Del 1, Presisering: Kun spillere med poeng på Kretsranking-listen er spilleberettiget til NM Kretslag. 
Uttakskomiteen tar ut spillere til minimum 2 lag. Spillere på kretsrankinglisten som ikke kommer 
med på laguttakene til Uttakskomiteen kan selv samle/sette sammen lag og varsle Kretsstyret. Kun 
Kretsstyret kan melde på lag til NM Kretslag. 
Del 2, Tillegg: Spillere som trekker seg etter å ha takket ja kan ikke på et senere tidspunkt melde seg 
på igjen via et annet lag. 
Begrunnelse: Uttak av lag har ofte ført til dels heftige diskusjoner. 
Ved å presisere reglene så kan laguttakene bli mer forutsigbare. I tillegg ser vi at denne 
endringen(presiseringen) kan bidra til økt interesse/deltakelse på våre kretsturneringer. 

 


