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Til Stede:  Morten Lindem (leder), Lars G. Larsen (nestleder), 
  Lisbet Norstrøm (1.styrem.),  Monica Bakke (3.styrem.),  
  Tove Johannessen (1.varam.), 
 
Adm:  Frank Nordseth, Terje Larsen (på deler av møtet) 
  Marcus Nilsson (på deler av møtet) 
 
 
Saker: 
 
42/12 Godkjenning av protokoll 5 – 2011/2012 

Vedtak: Godkjent 
 
 
43/12 Status NM-aldersbestemte lag 

Terje Larsen redegjorde for lag som har gitt tilbakemelding om at de eventuelt ønsker å delta i NM hvis 
kvalifisert. 
 
Vedtak:  
Ut fra klubbenes tilbakemeldinger gjennomføres NM med følgende antall lag i de forskjellige klassene: 
J15: 5 lag (enkel serie – to beste til finale) 
G15: 10 lag (to puljer – to beste i hver pulje til semifinale – vinnerne av semifinalene til finale) 
G17: 10 lag (to puljer – to beste i hver pulje til semifinale – vinnerne av semifinalene til finale) 
J17-19: 6 lag (to puljer – to beste i hver pulje til semifinale – vinnerne av semifinalene til finale)  
G19: 8 lag (to puljer – to beste i hver pulje til semifinale – vinnerne av semifinalene til finale) 

 
44/12 Status landslag 
  

A-kvinner: 
Saken ble diskutert 
 
U19-menn: 
Saken ble diskutert. 
 
 

45/12 Diskusjonssaker 
 
Kretsmøte 14.januar 
Saken ble diskutert. 
Morten Lindem og Lars Gunnar Larsen møter for seksjonen. 
 
Strategimøte 14.januar er utsatt. 
 

 
46/12 Informasjonssaker 

 
Forbundsstyret 
Morten Lindem informerte. Se eget referat fra forbundsstyremøte. 
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Kretser og regioner 
Dato for trener 1-kurs i Finnmark er satt til 16-18.mars. Administrasjonen ordner instruktør. 
Man venter på tilbakemelding på datoer for trener 2-kurs i Tromsø. 
 
VM for kvinner 
Morten Lindem informerte om at Norge ble nr.5 og at man dermed er direkte kvalifisert for neste 
mesterskap. Lindems opplevelse av mesterskapet var udelt positive. 

 
 

47/12 Eventuelt  / neste møte 
 
Forespørsel fra Johnny Petersen om å få coache Greåker 
Landslagssjef Johnny Petersen ønsker å trene coaching i forkant av VM-kvalifiseringen for A-menn. 
I den forbindelse har det kommet en forespørsel om han kan delta i kamp-coaching hos Greåker. 
Greåker har samtykket til å la Petersen få bistå til å coache deres kamper. 
Vedtak: Seksjonsstyret ser det som positivt at Petersen trener coaching med Greåker, og ser på dette 
som en god løsning for å ha en best mulig landslagssjef. 
 
 
Neste møte: Mandag 13.februar kl.1700 på Ullevål Stadion. 
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