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Alle 49. Godkjenne referat OK

Alle 50. Korona

Det kommer nye oppdateringer fortløpende og 

det er vanskelig å sette i gang seriespill. Noen 

kommuner har nesten helt åpent mens andre 

kommuner er nedstengt. Med økende smitte i 

Fredrikstad, Sarpsborg  og Askim så forsetter 

vi å stenge ned til kommunene åpner igjen. 

Styret kommer sammen til raske teamsmøter 

så fort det skjer noe i kommunene.

Alle 51. Seriespill frem til jul

Som nevnt i punktet over så må man følge 

kommunene sine råd og se om det kan åpnes 

for seriespill

Alle 52. Region Østlandet

Det har blitt avholdt et teamsmøte om 

sammenslåingen. Leder deltok på møtet og 

kunne melde om et lite konstruktivt møte og at 

han fortsatt ikke har mottatt referat ifra møtet. 

Gruppa skal ha en innstilling i medio mai 

2021.

Alle 53. Juleavslutning

Styret besluttet å utsette juleavslutningen og 

heller ha en bedre sommeravslutning hvis 

forholdene tilsier det.
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Alle 54: Diverse

Roy informerte at han har gjennomført et 

klubbdommerkurs i St.Croix IBK. Det var 7 stk 

som deltok og i følge Roy skal dette være det 

første av sitt slag i Norge. Deltagerne fikk den 

viktigste informasjonen i et veldig forkortet 

kurs ( ca 4 timer ) og kan nå få dømme 

minirunder. Alle klubber kan få denne 

tilgangen ved å kontakte Roy.

Alle

Espen viser brev ifra Ståle Wiig vedrørende 

Sarpsborg sitt G15 lag hvor de trener mye og 

har spilt lenge sammen. Dette gjør at de er 

veldig gode og det blir mange kamper som 

vinnes med store siffer. Istedenfor å stille litt 

redusert i kamper med svakere motstandere 

som bør heller de andre lagene trene mer. 

SØBR synes dette var et litt merkelig brev å 

mottat for lederen i gruppa for klubbutvikling, 

men SØBR sender svar til han. KJ 16.sep

Alle

Det ble bestemt at klokka ikke skal stoppes 

hvis et lag leder med 10 mål eller mer. Dette 

for at kampene ikke skal ta for lang tid og at 

det ikke skal bli total overkjøring. Det 

presiseres også at det er innbyrdes oppgjør 

som teller og ikke målforskjell. Bestemmelsen 

gjelder opp til og med G/J 13.

Neste styremøte: 7 desember kl 17:30
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