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1. Datoer for NOR3F-ligaen 2023
NOR3F-ligaen 2022 ble avholdt 24. januar til 14. februar
Test 1 & 2: Mandag 24. januar -> Torsdag 3. februar
Test 3 & 4: Fredag 4. februar -> Mandag 14. februar
Vi satt ny rekord i antall påmeldte (969), men sammenlignet med året før som var preget av stengte
treningssentre har vi litt å gå på, da vi hadde 700 registrerte. Likevel må det nevnes at ligaen ble
avholdt under den verste korona-bølgen i løpet av pandemien, og svært mange fikk ikke deltatt pga
sykdom.
Noen klubber sendte tilbakemeldinger på at de gjerne skulle hatt NOR3F-ligaen senere på året. Så
kort tid etter jul- og nyttår gjør det også noe utfordrende mtp markedsføring.
Datoer for Crossfit:
Open: 24. februar – 14. mars
Kvartfinaler: 24. mars – 24. april
Semifinaler: 20. mai – 12 juni
Diskusjon:
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Fordel å arrangere nærmere NM og NM-veka, samt at 2022 sesongen for mange varer helt til sent i
desember.
Ulempe at det er så kort tid etter jul som gjør det vanskelig å markedsføre.
Fordel å få folk tidlig inn i systemet med lisenser og medlemskap.
Bredden er enklere å treffe etter open. For eliten passer det bedre tidligere på året.
Vedtak:
Vektlegger å få folk tidlig inn i systemet samt å ha kontuinitet i datoer.
Sette opp en workshop tidlig for å få med oss bredden. Legge ned arbeid i markedsføringen i god tid.
Få med oss CrossFit boxer og lage oppsett for fredagsøkt etc.
Datoer:
Test 1 & 2: Mandag 23. januar -> Torsdag 2. februar
Test 3 & 4: Fredag 3. februar -> Mandag 13. februar
Enstemmig vedtatt

2. Gjennomgang av revisjonsrapport
Revisor påpeker tre forhold som må utbedres etter deres gjennomgang av årsregnskapet for 2021, ref
revisjonsrapport nummer 2.
Følgende forhold er påpekt og tiltak utført:
Reisekostnader: Revisor ber om at vi «for fremtiden» utbedrer rutinene og dokumentasjonen for
reiser. Alle utlegg vil i fremtiden legitimeres med originale bilag, samt vedlegges reiseregning med
aktuell informasjon om reisen, hvem den gjelder, alle utgifter knyttet til reisen etc.
Attestasjon av kostnader: Revisor ønsker bedre attestasjon av kostnader. Vi har nå ordnet
integrasjon med DNB og GS har fått tilgang til å attestere bilag via visma, slik at attestasjon gjøres
skikkelig for fremtiden. Oppretter Vismakonto til Christer slik at han også kan attestere på bilag.
Premiepenger og stipend: Det er uklare skatteregler ift premiepenger og stipender som utbetales til
utøvere. Frida har tatt ansvar for å gi beskjed til de som får utbetalt premiepenger/stipend om at dette
må føres opp i deres skattemelding.
Rutiner gjennomgått og vedtatt

3. Nærmere definisjon av wildcards
Det har tidligere blitt delt ut «wildcards» til NM etter følgende definisjon som ble vedtatt av styret:
I noen spesielle tilfeller kan utøvere som ikke har kvalifisert via NOR3F-ligaen få en plass under NM
under følgende omstendigheter:
Basert på en helhetsvurdering gjort av Sportssjef og godkjent av styret kan opp til 2 utøvere per klasse
få en invitasjon til NM. Som et minimum må utøverne for å kunne bli vurdert her ha plassert topp 10
(åpen klasse), topp 5 (master), eller topp 3 (ungdom), under Norgesmesterskapet tidligere år og ha en
god grunn til å ikke ha kunne deltatt eller prestert under NOR3F-ligaen.
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De 40/10/5 (avhengig av klasse) første plassene vil gis ut i kvalifiseringen. Deretter vil ventelisten til og
med plass nummer 49 (åpen klasse, 40 utøvere), 12 (masterklasser, 10 utøvere), 6 (ungdomsklasser,
5 utøvere) prioriteres. Wildcards vil deles ut dersom utøvere faller fra i den gjeldende klassen, og
invitasjoner vil ikke sendes ut før plassen eventuelt åpner seg.
Vedtak:
For å sørge for at prosessen er så rettferdig som mulig, og for å unngå at utøvere dropper
kvalifiseringen fordi de vet at de kvalifiserer for et wildcard legges det til følgende punkter:
-Utøveren må være påmeldt og ha betalt for NOR3F-ligaen, samt inneha gyldig lisens og
medlemskap.
-Dokumentasjon/gyldig grunn må sendes inn før registreringen av siste test i kvalifiseringen stenger
-Topplassering må være fra foregående år (topp 10 åpen / 5 master / 3 ungdom)
-Utøveren kan inviteres som nr 50 (åpen klasse, 40 utøvere), 13 (master, 10 utøvere) og 7 (ungdom, 5
utøvere)
- Søknad med begrunnelse og ev. dokumentasjon sendes til sportssjef@nor3f.no
Enstemmig vedtatt

4. Re-entry NM
Hvert NM får vi spørsmål om personer som har takket nei til invitasjonen fra NOR3F-ligaen kan få en
ny sjanse senere når de likevel har fått anledning til å delta. Vi har ved tidligere anledninger tillatt
dette, men det har pågått en diskusjon på hvor i køen de bør plasseres. Tillater vi at de kommer først i
køen etter å først ha takket nei risikerer en mye administrasjon rundt dette, og at flere som er i tvil om
de vil ha plassen takker nei for så å «melde seg på» igjen senere. Det blir mye rot med påmeldinger
og lite forutsigbart både for administrasjonen og de på venteliste. Det er ønsket å plassere de foran
eller bak wildcards i køen.
Alternativ 2: Bak wildcards III
Alternativ 3. Får ikke plass II
Vedtak:
Dersom en takker nei til plassen ved første invitasjon, men likevel ønsker å bli med på et senere
tidspunkt er det ingen garanti for å få plass, men en kan bli plassert bak wildcards i køen (nummer 5052/nummer 13-15/nummer 7-9)

5. NM-veka 2023
NM-veka 2023 vil arrangeres i Trondheim og Stjørdal i juni 2023 (endelig dato er ikke spikret). For å
unngå for lange pauser underveis i arrangementet, som fører til at tilskuere går og frivillige har mye
døtid, og ettersom vi likevel rigger opp til samme størrelse konkurranse som normalt, er det et ønske å
øke antall deltakende lag. Styret må bli enige om antallet skal økes, og om lagene i så fall skal være
en egen ungdomsklasse eller en økning av antallet i åpen klasse. NRK var skeptiske til å øke antallet i
åpen klasse slik at heatet som sendes der til stadighet endres.
Vedtak:
Det skal legges til en U23- klasse uten nedre aldersgrense (13 år), samt en M35+ klasse uten øvre
aldersgrense. 5 lag per kjønn i begge klasser, som altså gir to nye heat.
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Enstemmig vedtatt

6. Dato og sted for NM 2023
Dato: NM-veka er planlagt i slutten av juni. VM enten første (3.-5.) eller siste (23.-26.) helgen i
November. Har forespeilet samme helg som i år til Åsane arena.
Etter to år i Sandnes er det på tide å flytte NM23 til en ny lokasjon. Gensek og visepresident har vært
på en befaring i Åsane Arena i Bergen, og fått et pristilbud på 64.800,- eks mva, som er noe høyere
enn prisen for Sandneshallen. De er villige til å forhandle pris og ønsker å ta imot nye idretter.
Info om hallen:
Arenaen er en enorm flerbrukshall som stod ferdig i 2021. Den rommer de fleste idretter og egen egen
sandhall, curlingbane, isbane, klatrehall (norges største og beste), 3 håndballbaner, kampsportrom,
turnhaller, squashaller, styrketreningsrom, barmarksrom, utholdenhetsrom, dansesaler, masse
kontorer og undervisningsrom, cafeteria, kiosker, antidopingrom, legerom, TV-plattformer til sendinger,
egen sal for borddekking og servering til 70 personer ++. Her finnes altså det meste, og mulighetene
for tilskuere til å være aktive den helgen er veldig bra:)
Det ville vært 2/3 håndballhallene som er aktuelt til konkurransegulvet. Her kan tribunene slås ut og
det er plass til 2000 tilskuere. Det er også eksepsjonelle lydanlegg og spotter med dimmemuligheter,
samt en storskjerm på 42m2. Strøm og nett er også tilrettelagt for større TV-sendinger, NRK og TV2
har vært godt fornøyde med det som finnes i hallen.
Toaletter og garderober er det også mer enn nok av.
Bergen som lokasjon
Ulempen med lokasjonen er hotellmuligheter, her må en inn til sentrum for overnatting (ca 2 mil), men
det går masse busser som stopper utenfor, og det er masse parkeringsplasser. Hallen ligger også
over veien for et stort kjøpesenter, bibliotek, fotballbaner, lekeplasser etc. Innerlimit CF ligger også
mellom hallen og sentrum.
Vertsklubb måtte blitt Bergen FFK som er en av våre største klubber, som har medlemmer fra hele
byen og favner om alle CF-boxene i Bergen.
Ellers må de fleste fly til Bergen, men som også er tilfellet i feks Sandnes som vi har vært de siste
årene. Det er hyppige fly til Flesland fra de fleste steder i landet.
Argumenter for Åsane Arena:
-

Veldig tilrettelagt for tilskuere med veldig mange aktivitetsmuligheter i hallen,
parkeringsplasser og kjøpesenter over veien.
Svært god plass og rikelig med garderober, møterom etc.
Eget lokale der en kan arrangere samling med middag for frivillige
Egen kafeteria med servering som kan benyttes til både frivillige og tilskuere
Plass til 2000 tilskuere i tribuner tett på konkurransegulvet
Egne styrkerom og kondisjonsrom optimale for oppvarming
Plass til egne avslappingsområder for utøvere

Argumenter mot Åsane Arena:
-

Må forvente mindre i tilskudd fra Bergen kommune (ca 100k), men at vi i år har fått støtte fra
både Sandnes og Stavanger er nok ganske unikt.
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-

De fleste tilreisende må komme med fly, med mindre de holder til i Stavanger eller andre
mindre byer i nærheten.
Hotell ligger i sentrum, ca 2 mil unna.
Usikkert hvor lett det er å rekruttere frivillige, og spesielt noen som tar eierskap og ansvar

Vedtak:
NM 2023 skal arrangeres 15.-17. september.
I mangel på lokale ressurser ønsker styret at en sjekker arenaer også i Osloområdet, så tas det en ny
vurdering etter det er kommet på plass flere alternativer.

8. Frafall av styremedlem
Frida har trukket seg som varamedlem, som betyr at styret nå står uten varaer. Styret må vurdere om
det skal avholdes et ekstraordinært forbundsting, eller om en skal vente til ordinært forbundsting i
2023 med å erstatte de frafalte styremedlemmene/varaene.
Vedtak:
Vi venter til ordinært ting 2023 med å ta inn nye styremedlemmer.
Styret ønsker også at det tas imot «hospitanter» under 26 år, som kan hospitere på styremøter og
med styrearbeid frem til forbundstinget. Hospitanter under 26 år skal spørres etter i sosiale medier.
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