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REFERAT FRA planleggingsmøte for terminliste 2018
og dugnadsbehov for Nordsjøstevnet 2017
14.06.2017

Tilstede: Hans Olav Sandvoll (RSK), Tore Gudbrandsen (RSK), Kathrine Borsheim (RSK),
Ingrid Møllerop (Madla SK), Øyvind Sigvaldsen (SSC), Åge Olsen (SSC), Niels Alle (SSLK),
Arild Samuelsen (Karmøy SK), Lars Ove Vik (SSLK) Ann Kristin Lystrup (Bryne SK), Wenche
Salte (RIK), Amund Junge (KSSK), Askild Mong (ESK), Tor Inge Vik (SSLK),
Referent: Kathrine Borsheim

Sak nr. Beskrivelse
Ansvar Dato
Terminliste 2018 – rutiner/behov for koordinering av
1
datoer og øvelser.
Ved innmelding til terminlisten 2018 er det viktig å ta hensyn
til hverandres stevneplaner, fastlagte arrangement i regi av
forbundet, helligdager etc.
Alle
Karmøy SK melder at de ønsker å flytte Haugaland Kraft Open
en uke frem i tid.
Planlegging av øvelsesutvalg på lokale stevner i forhold til
2
kvalifiseringsperioder.
Alle
- Ny mesterskapsstruktur og endring av junioralder.
Innføres per 1.januar, 2019. Store endringer er foreslått.
Klubbene i kretsen oppfordres til å sende inn egne svar til
RSK
forbundet. RSK sender ut et generelt/ felles forslag.
Tidsfrister for å søke arrangement.
3
15.august – søknadsfrist til RSK.
1.september – frist for registrering på medley.no
Alle
For innmelding se «Innmelding av arrangement til terminlisten
2018».
Tiltak for å optimalisere anlegg for best mulige
4
prestasjoner i bassenget.
RSK ønsker å sette ned en egen gruppe som konkret kan jobbe

5

6

opp kommunene mht. anleggssituasjonen.
Klubbene oppfordres til å gå i dialog med den enkelte
kommune for å ha jevnlige møter hvor de ulike utfordringer
belyses på et tidlig stadium slik at en unngår å komme i
situasjoner som f.eks. Haugesund (hvor taket falt ned).
Status for autoriserte dommere i klubbene og eventuelle
tiltak.
Det er stadig like vanskelig å få dommere til å stille på de ulike
stevnene. Av 92 autoriserte dommere er det kun 62 som det
siste året har bidratt aktivt.
Hva kan vi gjøre for å lettere få tilgang til dommere på de
Alle
ulike stevnene og hvordan kan belastningen fordeles mest
mulig rettferdig?
-Klubbene må ta ansvar for egne dommere og eventuelt
utarbeide retningslinjer/ goder for disse.
-Dommeransvarlige/ klubbene sender forslag til kretsen på
hvordan vi kan fordele belastningen mellom klubbene.
Nordsjøstevnet – Behov for dugnad
I forbindelse med at Nordsjøstevnet i år og neste år arrangeres
i Aquarama påløper en høyere kost for arrangør enn
foregående år. Det vil derfor være et stort behov for frivillige
fra de ulike klubbene i kretsen mht. å avvike ulike oppgaver
som tidtakere, vakter, etc. RSK henstiller klubbene i Rogaland
til å bidra i dette arbeidet.
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