
PROTOKOLL 
 

Fra styremøte i NBF Romerike og Glåmdal, mandag 7.9.20 kl. 1700 på Haga Samfundshus. 

 

Til stede: Roy Kasper Brakalsvålet, Espen Branderud, Steinar Hjerpset, Dag Håvard Skogholt 

 

Forfall:  Roger Bogen Kalås, Per Oskar Bergersen, Marcus Andreas Scheie 

 

Sak 1 KM Lag 2020 

Vi har fått tilbud fra Letohallen om bruk av Søylesalen (selve hallen er opptatt) den 10. og 11. oktober 

for kr. 8.500 for hele helgen. Dette inkluderer ikke rigging av bord og stoler. I tillegg kan de tilby lunsj 

for kr. 250,- pr. person. 

 

Vedtak: Vi går for en slik løsning. Startkontingent settes til kr. 2.400,- pr. lag som inkluderer 

lunsj på lørdag. Dag Håvard legger ut turneringen for påmelding. Per Oskar er TL hvis 

det passer for ham.  

 

Sak 2 4. divisjon 

Tilbudet fra Letohallen om KM lag gjelder også tilsvarende for 4. divisjon første helg 7. og 8. 

november.  

 

Vedtak: Vi satser på å arrangere 4. divisjon i Letohallen. Roy sjekker med hallen om de har 

plass til også 2. helg av divisjonen. Vi regner litt på startavgiftene i løpet av de neste 

ukene før det åpnes for påmelding.  

 

Sak 3 KM mix og veteran 

Vi har fått henvendelse fra Lørenskog BK om at de gjerne stiller opp for å få avviklet disse 

turneringene. 

 

Vedtak: Praktisk gjennomføring av KM mix og veteran delegeres til Lørenskog BK, som ordner lokaler 

og bevertning. Kretsen dekker husleie, TL, kort m.v. Vi satser på en fellesturnering for både mix og 

veteran. Tidspunkt fastsettes i samråd med Lørenskog BK – antydningsvis mars/april 2021.  

 

Sak 4 Divisjonsavgifter 

Vedtak: Steinar kontakter lagkapteinene på våre lag i 1., 2. og 3. divisjon for å få inn 

startavgiftene for divisjonsspillingen. 1. divisjon: 800 kroner pr spiller pr helg, 2. 

divisjon: 700 kroner pr spiller pr helg, 3. divisjon: 500 kr pr spiller pr helg.  

 

Sak 5 Eventuelt 

- Kontonummeret til kretsen bør legges inn igjen på hjemmesida under kasserer. Det gjør det 

lett tilgjengelig for de som skal innbetale til kretsens konto. 

 

Vedtak: Marcus legger inn dette på hjemmesida. 

 

Møtet hevet ca kl. 1800 

Dag Håvard Skogholt 

Referent 

 


