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Fredag 1. juli 2016.
Skriftlig behandling per e-post/chat

Saksliste:
1) Turneringsform Kvinneligaen
2) Finansiering av tredjedommeren i Kvinneligaen.

Sak 1 – Seriesystem Kvinneligaen:
Vedlegg i saken:
1) Mailer mellom Eivind Jensen og klubbene perioden 15/6 – 20/6-16 som viser debatt om antall
kamper, der det konkluderes med kun trippel serie (15 kamper).
2) Mail fra JHP til klubbene datert 21/6-16, der det varsles at denne saken skal avgjøres i styret, og at
forutsetningen for styrevedtaket i januar har endret seg (fra 7-8 lag til 6 lag).
3) Mail fra Eivind Jensen, datert 24/6-16, om ny høringsrunde om turneringsform.
4) Kostnadskonsekvensutredningen.
5) Innspill etter høringsrunde med KL-klubbene.
6) Protokoll styremøte 2-2016, den 30/1-16. (Se sak nr. 7)
7) Innstillingen til turneringsform somble vedtatt, som dokumenterer at det ble tatt utgangspunkt i
deltakende 7-8 lag.
Saksfremlegg:
Spørsmålet i denne saken er om Kvinneligaen skal spilles som tredobbel serie med 15 grunnseriekamper
eller som firedobbel serie med 20 grunnseriekamper, nå som antall deltakende lag viser seg å kun være 6.
I januar 2016 ble turneringsform for kvinneligaen vedtatt med trippel serie, men vedtaket tok utgangspunkt
i 6-7 deltakende lag, hvilket innebærer 18-21 kamper i grunnserien. (Se Vedlegg 6 og 7.)
Etter avmeldingsfristen, inkl. utsette frister medio juni, viser det seg at det kun er 6 deltakende lag i
Kvinneligaen 2016/2017. Dette endrer forutsetningen for styrevedtaket om turneringsform.
Det ble da diskutert mellom klubbene og seriekonsulent Eivind Jensen at kampantallet ble for lavt, og etter
en runde konkludert fra administrasjonen den 20. juni at den vedtatte turneringsform skulle stå, til tross for
sterkt redusert antall kamper (fra 18-21 til 15 kamper). (Se vedlegg nr. 1.)

Da dette ble bekjentgjort for president Jan Hendrik Parmann den 20/6-2016, ble det bestemt at denne
saken må vedtas av styret, etter en ny høringsprosess med økonomisk konsekvensutredning. Kubbene ble
varslet om dette i e-post til klubbene datert 21/6-2016, der noen problemstillinger rundt situasjonen ble
belyst. (Se vedlegg nr. 2)
Den 24/6 sender seriekonsulent Eivind Jensen ut høringsskriv med en økonomisk konsekvensutredning
vedlagt. (Se vedlegg nr. 3 og 4), med høringsfrist 29/6-2016.
Samtlige klubber, unntatt Ulriken, har besvart denne høringsrunden. (Se vedlegg nr. 5).
Vi vet imidlertid at Ulriken ønsker en firedobbel grunnserie, og dette er også dokumentert i mailene som
finnes i vedlegg nr. 1.
Problemstillingen er altså at det med tredobbel serie kun blir 15 kamper i grunnserien, og at forutsetningen
for styrevedtaket om tredobbel serie var basert på 7-8 deltakende lag og 18-21 grunnseriekamper, og ikke 6
lag som er det endelige tallet.
Samtlige klubber ønsker derfor at det spilles firedobbel seire med 20 grunnseriekamper, men et mindretall
på 2 klubber mener at merkostnaden bør dekkes av NBBF. Dette da den økonomiske forutsetningen har
endret seg versus en sannsynlig deltakelse med 7 lag og 18 seriekamper, etter at klubbene har forpliktet
seg. Det siste er et viktig prinsipp for forutsigbarheten i det vi gjør.
Merkostnaden for klubbene for en firedobbel serie med 6 lag er estimert til 8.167 kr/lag (Totalt kr 49.000)
høyere en den antatte tredoble serien med 7 lag.
En løsning på dette kan ses i sammenheng med sak nummer to i dette møtet, som vil redusere den totale
mer kostnaden per lag til å bli kun ca. 667 kroner. Dette må kunne regnes innenfor akseptable marginer.
Innstilling til vedtak:
Følgende endringer gjøres i forhold til den styrevedtatte turneringsformen som fremkommer i vedlegg nr.
7:
1) Turneringsform i grunnserien endres til firedobbel serie.
2) Ytterligere ett lag fra 1. divisjon kvinner deltar i sluttspillet, slik at 2 lag deltar. Dette for å oppfylle
minimumskravet til HM Kongens pokal som er 8 deltakende lag.
Fortrinnsvis inviteres lag fra. 1. divisjon i hhv. Region Øst og Vest, der plasseringsrekkefølgen avgjør
hvem som har fortrinnsrett til å delta.
Hvis lag fra andre regioner ønsker å delta, må det spilles en kvalifisering blant 1K-klubbene.

Sak 2 – Tredjedommeren i KL:
Saksfremlegg:
Klubbene i Kvinneligaen har de siste sesongene stadig tatt opp tredjedommeren i Kvinneligaen. Klubbene
opplever dette som en økonomisk belastning og har bedt NBBF se på alternative løsninger for finansiering
av dette. Tredjedommeren i KL beskrives som en læringsarena av DK, for fremtidens ligadommere for
begge kjønn. Det kan oppfattes som feil at denne opplæringsarenaen skal finansieres av Kvinneligaen alene,
i den sårbare forfatningen Kvinneligaen er i. Merkostnaden for tredjedommer er 45.000 for
Forslag til innstilling til vedtak for sak 1 og sak 2:
Kr 45.000 overføres fra budsjettet for regnskapsposten for dommerutvikling til Kvinneligaregnskapet,
periodisert inn på korrekt regnskapsår.
Dette beløpet er øremerket til å finansiere en lokal tredjedommer, uten reiseutgifter, for
Kvinneligakampene i sesongen 2016/2017.
Budsjettet for dommerutvikling revideres rutinemessig, sammen med øvrige budsjettposter i augustmøtet.
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Kostnadskonsekvens for kvinneligaklubbene for begge sakene samlet:
Firedobbel serie:
49.000
Tredjedommer:
- 45.000
Netto merkostnad:
4.000 (667 kr pr. kvinneligalag i snitt)

Jan Hendrik Parmann

Hanne E. Sogn (Sign.)

President

Generalsekretær

7 vedlegg
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