KM lag – forslag til ny modell
Forslagsstiller: Styret i NBF Vestfold

NBF Vestfold har siste årene arrangert KM lag med kvalifisering i nord- og sørpulje, og en finale med
de tre beste lagene fra hver pulje. Kvalifiseringen har blitt spilt annenhver mandag fra begynnelsen
av oktober til pulja er ferdigspilt.
Denne modellen har etter hvert virket veldig ressurskrevende i form av utfordringer med å stille lag
til spilledagene. Vi ser at mange av lagene har opptil ti spillere, og likevel får vi tilbakemeldinger om
at det kan være utfordrende noen ganger.
Kretsstyret bestemte seg før jul for å sende ut høringsnotat med tre alternativer til klubbene. Dette
ble sendt ut 3. januar, med svarfrist 18. februar. På bakgrunn av innspillene fra klubbene legges nå
følgende forslag til ny modell fram til behandling på kretstinget. Innspillene som kom inn viste ikke
ønske om å beholde dagens modell, og derfor har vi forkastet dette.
I ettertid har styret sjekket med andre kretser hva de gjør, og syns modellen fra Nord-Trøndelag var
veldig bra, og formulert et forslag ut fra det. Styret har derfor to forskjellige forslag som tinget må ta
stilling til. Vi syns det er viktig å få en god modell for KM lag, og har derfor noen punkter i forslagene
som vi ønsker at kretstinget skal være med å bestemme.
Styrets innstilling: Kretstinget stemmer over følgende to forslag.

Forslag 1:
Arrangeres over ei helg – samme helg som finalen normalt spilles.
To puljer – A-pulje og B-pulje
I A-pulja spiller seks lag, og B-pulja er åpen for alle (ubegrensa antall lag). Forutsetter tilstrekkelig
antall lag for to puljer. Turneringsopplegg fastsettes på bakgrunn av antall deltakende lag. A-pulja
spilles serie – 5x12 spill.
Første året spilles det i én pulje (monrad hvis nok lag) for å kvalifisere seks lag til neste års A-pulje.
Når vi har fått på plass puljene, spilles det med nedrykk/opprykk, hvor to lag rykker ned/opp.
Dersom et lag trekker seg fra A-pulja, tilbys neste lag på resultatlisten plassen.
Laget som er kvalifisert til A-pulja må bestå av minst (2/3 av laget som kvalifiserte?? (dette må vi ta
stilling til)).
Startavgift: 1200,- pr lag
Premiering: Det kåres kretsmester i A-pulja, annen type premiering i B-pulja (Må tas stilling til).

Forslag 2:
Arrangeres over ei helg (lørdag-søndag) – samme helg som finalen normalt spilles.
Lørdag spilles ei åpen kvalifiseringspulje hvor alle deltar. Ca. 60 spill. Turneringsopplegg fastsettes på
bakgrunn av antall deltakende lag.
De seks beste lagene kvalifiseres til en A-finale på søndag, hvor det spilles serie – 5x12 spill. Dersom
lag som kvalifiseres til A-finalen ikke ønsker å spille denne, går ledig plass videre til neste lag på
resultatlista. Øvrige lag kvalifiseres til en B-finale søndag over maksimum 60 spill. Dersom lag som
ikke kvalifiseres til A-finalen ikke ønsker å spille B-finalen kan man gå ut av turneringa.
Startavgift: 1200,- pr lag
Premiering: Det kåres kretsmester i A-pulja, annen type premiering i B-pulja (Må tas stilling til).

Deltakelse:
KM lag er åpent for medlemmer av NBF Vestfold. Spillere som bor i kretsen eller som har ei naturlig
tilknytning til kretsen over tid.
Diskusjonstema:
Skal lagene være rene klubblag (alle medlem av samme klubb), eller tillates lagdannelser på tvers av
klubbene?
Må man ha vært medlem fra før årsskiftet for å kunne delta? (Unntak for spillere som flytter til
kretsen etter årsskiftet.)
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