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Ekstraordinært Landsmøte 
• Sak 1: Godkjenning av innkalling / 

saksliste. 
• Sak 2: Forslag til nytt kvalikksystem til 

NORB NM (testpilot 2013) 
• Sak 3: Valg av ny President (perioden 

frem til NORB NM 2013) 
• EVT. 



 
 

Hvorfor utvilke NORB NM? 
• Gi flere klubber og konkurranser, større lokal 

oppmerksomhet 
• NORB NM er så stort som praktisk 

gjennomførbart 
• NORB NM trenger ikke bli mindre, men lokale 

konkurranser kan bli større. 
• Skape lokalt engasjement. Få flere fra hele 

landet til å delta NORB NM, ikke bare 
vertsklubben 



 
 

Hvordan vil NORB NM-
forandre seg? 

• Alle må fortsatt melde seg på, prekvalifisert eller 
ikke. 

• NORB NM kvalikken vil ha 25 kvalikkplasser 
eller mer. 

• Har du vært blant de tre beste året før, er du 
prekvalifisert året etter. 

DET VIL FORTSATT VÆRE ÅPEN 
KVALIFISERING UNDER NORB NM NESTE 

ÅR. 



 
 

Direktekvalifisering til NORB NM 
gjennom lokal konkurranse 

• Det vil være årlig og regionalt. 
– Kontinuitet og betydning nasjonalt, er viktig lokalt 

• Småklubber reiser for å delta på en regional kvalikk. 
• 2 kvalikkplasser fra Bergen, gjør at det potensielt 

kommer 10 stk fra Bergen på NORB NM. 
• De som kvalifiserer seg regionalt har en grunn, ikke en 

unnskyldning til å reise til NORB NM. 
• Økonomisk: Det er lettere å få støtte for reise, hvis du 

skal representere regionen, enn om du bare vil se om du 
kan kvalifisere deg under NORB NM. 



 
 

Tanker om ringvirkninger 
• En god regional konkurranse, har stor betydning 

i lokalmiljøet 
• Blir engasjement rundt dette stort.  Vil det ha 

betydning for bygging, refinansiering og utvidelse 
av skateparker. 

• Deltakerantallet blir mer eller mindre bestemt på 
forhånd. Dette gjør at vi kan utvikle kvaliteten 
bedre. 



 
 

Hvilke krav stilles 
• Vi starter piloten med konkurranser som har hatt 

kontinuitet. 
• Klubben må selv ta ansvar for dømming regionalt. 
• NORB har en liste over folk som er gode dommere, 

men vi har ikke midler til å dekke reise. 
• Konkurranse med kvalikkplass må sørge for gode 

dommere, NORB vil etterstrebe å bidra med 
hoveddommer så langt det rekker. 

• NORB må sette opp en del krav om oversendelse av 
deltakerlister, navn på dommere osv.  



 
 

PILOT: Kvalifiseringsplasser 
Street Junior/ Street Senior 

• Utgangspunktet 
vi jobber med : 
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