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Referat - Styremøte NBF 10. mai 2005 
 
Sted: Telefonkonferanse 
Møteleder: Helge Stanghelle 
Referent: Rune Handal 
Tilstede fra  
Styret: Helge Stanghelle (HS), Svein Markussen (SM), Sigmund Bakke (SB), 

Rolf Lassen Lersbryggen (RLL),  Inger Hjellemarken (IHj),  Asbjørn 
Anthonsen (AA) og Kyrre Tangen. 

Administrasjon: Rune Handal (RH) 
Forfall: Berit Anna Hanssen og John Helge Herland 
Kopi: Kontrollkomitéen v/ Øyvind Ludvigsen 
 Lovutvalget v/ Kyrre Tangen 
 
Sak 1/02-05 Referat 

 Referat fra styremøtet 5. og 6. mars 2005 godkjent. 
 
Sak 2/02-05 Innstilling fra Utvalget om EM 2007 

•    HS gjennomgikk innstilling fra Utvalget som grunnlag for endelig 
avgjørelse om NBF skal opprettholde sin søknad om Åpent 
Europamesterskap i bridge i 2007. 
Innstillingen var delt hvor et flertall (3) anbefalte at NBF gjennomfører 
arrangementet. Et mindretall (1) anbefalte at NBF frasier seg 
arrangementet. 
 
Styrets medlemmer redegjorde for sine synspunkter og konkluderte med at 
økonomisk risiko i forhold til potensiell gevinst var for stor. 
 
Pga. sakens betydning og interesse vil Styret sammenfatte innstillingene og 
fremlegge dette for organisasjonen til kretsledermøtet i Ålesund i juni. 
 
Vedtak: NBF frasier seg arrangementet Åpent Europamesterskap 2007.  
 

Sak 3/02-05 Orientering om samtaler med Lotteritilsynet – lovlighet av 
pengepremier i bridge. 
• RH orienterte om saken etter at TV2 tok opp spørsmålet om 
lovligheten av bruk av pengepremier i bridgeturneringer. Spørsmålet 
ble reist pga. informasjonsskriv fra Lotteritilsynet om poker m.v. av 
19.04.05. 
 
NBF tok initiativ til møte med tilsynet og dette fant sted hos NBF 10. 
dm. 
Møtet var konstruktivt og Lotteritilsynets representanter ga uttrykk for 
at de ikke lenger kan se at bridge, i regi av NBF (eller i samsvar med 
NBFs regelverk) - rammes av lotteriloven.  
 
Tilsynet vil legge ut dette som egen sak på sine hjemmesider andre 
halvdel av mai. 
 
NBF vil deretter legge ut egen informasjon om saken med 
Lotteritilsynets vurderinger. 
NBF markerer avstand fra gambling. 
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Sak 4/02-05 Uttak av landslag 
• IHj fremla utvalgets innstilling av landslag i 2005 (unntatt til Åpen 
klasse –  nordisk). 
• Vedtak: Følgende uttak av landslag vedtatt: 
Nordisk mesterskap, damer: Ann Karin Fuglestad, Marianne Harding, 
Eli Solheim, Siv Thoresen og Per-Ove Grime (lagkaptein). 
Nordisk mesterskap, junior: Erik A. Eide, Espen Lindqvist, Petter Eide 
og Allan Livgård. 
EM, junior: Samme lag som til Nordisk med Erik Berg og Jørn Arild 
Ringseth i tillegg, Sven-Olai Høyland (kaptein) og Ronny Jørstad 
(coach). 
EM, skolelag: Håkon Bogen, Harald Eide, Lars Arthur Johansen, 
Fredrik Simonsen, Erlend Skjetne og John Våge (kaptein), 
VM, junior:  Samme lag som til EM junior med unntak av at Håkon 
Kippe erstatter Erik Berg og Olav Ellestad erstatter Ronny Jørstad. 
 

Sak 5/02-05 Eventuelt 
• RLL redegjorde for NM finalen for klubblag som av mange 
karakteriseres som beste gjennom tidene. 
SB og RH utarbeider en evaluering, spesielt siden arrangørklubb som 
prøveordning kunne delta med et lag i 2005. 
• RH redegjorde for samtalene med Norges Mosjons- og 
Bedriftsforbund. Styret anser at dette samarbeidet kan få positiv 
betydning for bridge og Rekrutteringsutvalget vil se nærmere på 
hvordan samarbeidet ønskes utviklet sett fra NBF. 
• IHj og SB rapporterte fra Bedriftsmesterskapet på Fagernes. Et 
vellykket og hyggelig arrangement men dessverre dalende deltakelse 
fra tidligere år. Styret påpekte behovet for bedre markedsføring og 
oppfølging. 
 
 

 
Rune Handal 
Referent  
Oslo, 10.05.2005 
 
 
 
 
 
Signatur: 
 
 
Helge Stanghelle             Rolf L. Lersbryggen                                  Svein Markussen  

 
 
Inger Hjellemarken            Kenneth Syversen                                        Sigmund Bakke 
 
 
Asbjørn Anthonsen 


