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Norsk Bridgeforbund 
 
Referat fra telefonstyremøte 23. august 2000 
 
Til stede: Jan Aasen, Arne Thomassen, Gerd Marit Harding, Einar Andreassen, Inger 

Hjellemarken, Jan Guldbrand Ohren, Halvor Kalberg og Helge Mæsel. 
 Fra administrasjonen stillte Rune Andersen og Julius Moe 
 
Styresaker. 
 
Sak 3/00  Referater
 
 Julius refererte at på grunn av stort arbeidspress var referatet fra styremøtet 

den 4. august ikke utsendt til godkjenning. Referatet utsendes til godkjenning 
sammen med referatet fra dette møte for godkjenning på neste styremøte. 

   
   
Sak 4/00 Hendt siden sist
 
 Zucherman og Petersen hadde sagt ja til å fortsette i utvalget for døvebridge. 

Det ble heller ingen endringer i de andre utvalgene. 
 
 Alt er på plass for O L i Mastricht som starter 27.  
 
 Nettsalg – Natur’s Own.  Jan sender ut salgsmodellen til neste møte. 
 
 Kenneth Skov er sluttet. Administrasjonen er fortsatt på 5 personer.  

Strukturen videre må vurderes når vi kommer a jour. 
 
 Fellesnordisk møte ble holdt på kontoret 22. og 23. august.  Referat fra møtet 

blir sendt ut til orientering. 
 
 TMU hadde hatt en del telefon/mail-kontakt i forbindelse med nytt reglement 

for NM-par.  
 
 Døve og Blinde.  Intet har skjedd.  Inger tar kontakt med sitt utvalg for Døve 

og Gerd Marit med sitt for Blinde. 
 
 Klubbene i Fokus.  Det er til nå sendt ut 34 pakker i forbindelse med 

Klubbene i fokus / Bridgen’s dag.  Målet er mellom 150 og 200. De var 
besluttet å gjennomføre et målrettet prosjekt mot høyskolene med en viss 
støttet til kurs dersom dette ikke kom i konkurranse med de lokale klubbene. 

 Utvalget skulle ha et nytt møte før det store styremøtet i oktober. 
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Sak 5/00 Reglement for NM-par   
 
 TMU hadde behandlet framlegget til reglement for NM-par fra 

administrasjonen, som gikk ut på: 
 
 Kretsene tildeles finaleplasser etter følgende retningslinjer: 

1. Finalen arrangeres med 82 par. 
2. Siste års NM-vinnere får stille opp med de samme rettigheter som 

de øvrige deltakere. Dersom en tittelforsvarer avgår ved døden før 
påfølgende mesterskap, gis makkeren rett til å forsvare tittelen 
sammen med en ny makker. Det skal ikke betales for denne 
plassen.  

3. NBFs 25 kretser tilbys en plass hver i finalen. 
4. De neste 17 plassene tilbys de kretser hvis representanter  

kvalifisert gjennom den ordinære kvalifiseringen i kretsene besatte 
plassene 2 - 18 i siste års NM-finale. Hvis par kvalifisert i henhold 
til punkt 5 nedenfor besatte noen av disse plassene, tilbys disse til 
de kretser hvis representanter besatte de påfølgende plasser på 
resultatlisten. 

5. 10 plasser settes av til en åpen kvalifiseringsturnering i forkant av 
finalen. 

6. 9 plasser fordeles på kretsene etter deltakelsen i kretsenes 
kvalifiseringsturneringer. 

7. De resterende 20 finaleplasser fordeles på kretsene etter  
medlemstall.  

8. Plassene tildelt i henhold til punkt 5 fordeles etter overskytende 
antall deltakere i kvalifiseringspuljene (antall deltakere i første 
kvalifiseringsrunde benyttes for de kretser som avvikler 
kvalifisering med utslag). Delingstall er 1,2 - 3 - 5,5 - 8 osv. 
Fordelingen vil bli foretatt straks etter kvalifiseringsfristens utløp. 
Ved like kvotienter foretas loddtrekning. 

9. Plassene tildelt i henhold til pkt. 7 fordeles etter overskytende 
antall medlemmer i de kretser som deltar. Delingstall  er 1,2 - 3 - 
5,5 - 8 - 10,5 - 13 osv. De 20 høyeste kvotientene er garantert 
finaleplasser. Eventuelle ubenyttede plasser tilbys kvotientene  
21, 22 osv. Ved like kvotienter foretas loddtrekning. 

 
 TMU hadde behandlet framlegget, og kom med framlegg om at punkt 6 og 7 

ble kombinert, slik at 29 plasser ble fordelt mellom kretsene på grunnlag av 
summen av deltakere i kvalifiseringen og antall medlemmer.  

 
 Det ble en del diskusjon om i hvilken grad dette ville gi utslag på fordelingen 

i forhold til kun å benytte medlemstallet, og om fordelingen av de siste 29 
plassene med 9 gjennom kvalifisering og 20 på medlemstall var riktig.   

 
 Det ble besluttet først å stemme over framlegget til TMU mot 

administrasjonen sitt framlegg, for senere å vurdere eventuelt fordelingen av 
plasser mellom kvalifiseringsdeltakelse og medlemstall. 
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 Administrasjonen sitt framlegg om å fordele plassene dels på deltakelse ved 
kvalifisering i kretsene, dels på medlemstall ble enstemmig vedtatt. 

 
 Jan kom så med framlegg om å fordele de 29 plassene med 7 gjennom 

deltakelse i kvalifisering og 22 gjennom medlemstall.  Arne ville ha en 
fordeling på 5 gjennom kvalifisering og 24 på grunnlag av medlemstall. 

 
 Ved avstemming ble Jan sitt framlegg vedtatt mot 1 stemme. 
 
 Etter vedtaket lyder reglementet for NM-par finale slik: 

 
1. Kretsene tildeles finaleplasser etter følgende retningslinjer: 
2. Finalen arrangeres med 82 par. 
3. Siste års NM-vinnere får stille opp med de samme rettigheter 

som de øvrige deltakere. Dersom en tittelforsvarer avgår ved 
døden før påfølgende mesterskap, gis makkeren rett til å 
forsvare tittelen sammen med en ny makker. Det skal ikke 
betales for denne plassen.  

4. NBFs 25 kretser tilbys en plass hver i finalen. 
5. De neste 17 plassene tilbys de kretser hvis representanter  

kvalifisert gjennom den ordinære kvalifiseringen i kretsene 
besatte plassene 2 - 18 i siste års NM-finale. Hvis par kvalifisert i 
henhold til punkt 5 nedenfor besatte noen av disse plassene, 
tilbys disse til de kretser hvis representanter besatte de 
påfølgende plasser på resultatlisten. 

6. 10 plasser settes av til en åpen kvalifiseringsturnering i forkant 
av finalen. 

7. 7 plasser fordeles på kretsene etter deltakelsen i kretsenes 
kvalifiseringsturneringer. 

8. De resterende 22 finaleplasser fordeles på kretsene etter  
medlemstall.  

9. Plassene tildelt i henhold til punkt 5 fordeles etter overskytende 
antall deltakere i kvalifiseringspuljene (antall deltakere i første 
kvalifiseringsrunde benyttes for de kretser som avvikler 
kvalifisering med utslag). Delingstall er 1,2 - 3 - 5,5 - 8 osv. 
Fordelingen vil bli foretatt straks etter kvalifiseringsfristens utløp. 
Ved like kvotienter foretas loddtrekning. 

10. Plassene tildelt i henhold til pkt. 7 fordeles etter overskytende 
antall medlemmer i de kretser som deltar. Delingstall  er 1,2 - 3 - 
5,5 - 8 - 10,5 - 13 osv. De 20 høyeste kvotientene er garantert 
finaleplasser. Eventuelle ubenyttede plasser tilbys kvotientene  
21, 22 osv. Ved like kvotienter foretas loddtrekning. 

 
 
Einar fratråtte møtet.  ___________________ 
      Einar Andreassen 
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Sak   6/00 Datoendringer i terminlista
 
 Bedriftsmesterskapet. 
 
 TMU fikk fullmakt til å flytte Bedriftsmesterskapet, slik at det ikke kolliderte 

med Loenfestivalen  
 
  NM-Uka. 
 
 NM-uka må flyttes slik at den ikke kolliderer med den Svenske Bridgeuka. 
 Jan tar kontakt med Stavanger for en eventuell flytting. 
 
Sak  7/00 Status regnskap 2000  
 
 Julius refererte hvordan stillingen var, og kunne ikke love at regnskapet var 

rimelig a jour før til det store styremøtet i oktober.   
 
Sak  8/00 Eventuelt 
 
 Julius tildeles prokura 
 
 Julius sender mail til styremedlemmene for å få tilbake nødvendige 

persondata for registrering i foretaksregisteret. 
 
 Håndboka bør være klar til trykking innen utgangen av neste uke, spesielt 

med hensyn på terminlista. 
 
 Neste styremøte blir et telefonstyremøte den 6. september kl. 16.30 
 Det store styremøtet er fastsatt til 13. – 15. oktober på Gardermoen. 
 
Møtet slutt. 
 
  
 
___________               _______________     ________________   ________________ 
Julius Moe       Jan Aasen         Arne Thomassen     Gerd Marit Harding     
Referent 
  

________________    ________________   __________________   
  Inger Hjellemarken      Halvor Kalberg    Jan Guldbrand Ohren 
 
 
 
 _______________     _________________ 
     Helge Mæsel      Rune B. Andersen 
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