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 Referat - Styremøte NBF  30. juli  2007 
 
Sted: Håkons Hall, Lillehammer 
Møteleder: Helge Stanghelle 
Referent: Rune Handal 
Tilstede Styret: Helge Stanghelle (HS), Jan Olav Røseng (JOR),  Kenneth Syversen (KS),   

Sigmund Bakke (SB), Jonill Storøy (JS), Inger Hjellemarken (IHj), Rolf 
Lersbryggen (RLL), Asbjørn Anthonsen (AA) og  Reidar Johnsen (RS).. 

Administrasjon: Rune Handal (RH)  
Kopi: Kontrollkomitéen v/ Øyvind Ludvigsen 

Lovutvalget v/ Kyrre Tangen 
 
Sak 1/03-07 Referat  

Referat fra styremøte 25. april 2007 godkjent. 
 

Sak 2/3-07 Orientering fra administrasjonen 
• Innmelding mottatt fra Akersgata BK – NBF Oslo, Bridgemagasiner.no BK - 
NBF Østfold og Follo og Røa Formiddagsbridge - NBF Oslo. 
 Forbundet har nå 464 registrerte medlemsklubber. 
• RH orienterte om en usedvanlig hektisk sommer med Nordisk uken på 
Lillehammer i juni, 75 års jubileet, forberedelser og gjennomføring av festivalen, 
sekretærskifte på kontoret, utsendelse av 1 000 nye medlemskort  i juni, 
gjennomgang av avtaler bl.a. med BK 2000, returpost gått markant ned da 
klubbene er blitt flinke til å oppdatere medlemsdata i SparTi.etc. 
• RH orienterte om forsøksprosjekt med TV2 og Styret ba om mer 
informasjon til styremøtet i august. 
• NBF er tildelt kr 150 060 i støtte fra Frifond som fordeles på 7 klubber. 
 

Sak 3/03-07 Halvårsregnskapet 2007 
• RH gjennomgikk regnskapet pr 1. juli. Inntektssiden ligger noe over budsjett 
og spesielt er utviklingen mht. mesterpoeng er positiv – skyldes både SparTi og 
opprydning av eldre mp i flere klubber. Kostnadssiden er i hovedsak i samsvar 
med budsjett og resultatet så langt er tilfredsstillende.  
Varelager pr. 1 juli utgjør litt over kr 500 000, fordringer på lavt nivå, likviditet er 
god og kvartalsrapport er sendt kretsene. 
 

Sak 4/03-07 Referat nordisk og europeisk samarbeid 
• HS redegjorde for NBU møtet på Lillehammer i juni hvor samtlige 6 
land var representert. I tillegg deltok EBL president Gianarrigo Rona 
sammen med Micke Melander og Jens Auken fra EBLs  Executive 
Comittee.  
Spesielt gledelig er det at Svensk Bridge er med igjen for fullt og møtet 
ønsket ett ytterlige nordisk samarbeid i fremtiden og ba sekretariatene 
fremlegge forslag til samarbeidsprosjekt innen 1. oktober då. 
• Nordisk Mesterskap vil i fremtiden bli nedkortet med 2 dager og 
Juniorklassen avvikles separat fra de andre to klassene.  
NBF skal arrangere Nordisk Juniorcamp på Lillehammer i 2008 og slike 
skal arrangeres årlig i Skandinavia som ledd i satsing på rekruttering. 
JOR, sammen med RH – ansvarlig for planlegging og markedsføring av 
juniorcampen 2008. 
Nordisk skal også utvides (forsøk) med seniorklasse, hvor deltakerne 
dekker egne kostnader – Nordisk Mesterskap arrangeres i Finland 2009, 
Sverige 2011, Island 2013 og Færøyene 2015. 
NBU ønsker avklaring om Rottneros skal videreføres. 
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• .Møtet diskuterte også den kommende EBL kongressen i Tyrkia og 
samlet seg om en felles strategi for å utøve innflytelse på valg og utvikling 
i EBL. 
• HS gjenvalgt som NBU president og RH som NBU sekretær 2007 - 
2009. 
• HS deltok på EBL Kongressen i Tyrkia i juni og ledet den nordiske 
delegasjonen. Norden har markert seg kraftig og fikk gjennomslag for sine 
synspunkter mht sammensetning av EBL styret samt på den videre 
utviklingen i EBL.  
NBU ønsker demokratisering og omlegging av europeiske mesterskap for 
å redusere medlemslandenes kostnader samt spare tid for deltakerne.  
EBL har tapt mye av sin egenkapital, men Åpent EM 2007 forbedret 
situasjonen. 
Melander og Auken gjenvalgt som nordiske representanter og NBF bør 
søke norsk kandidat til EBL styret før valget 2010. 
 

Sak 5/03-07 Norsk Bridge 
• AA redegjorde for prosessen i forbindelse med redaktørskifte i Norsk 
Bridge. Geir Gisnås fratrer ved årets slutt og utvalget vil til neste 
styremøte fremlegge forslag til stillingsbeskrivelse basert på vedtatte 
rammeforutsetninger.  
• Likeledes skal utvalget utarbeide kontrollrutiner for at informasjon som 
skal medtaes i Norsk Bridge, virkelig fremkommer. 
• Utvalget skal likeledes fremlegge forslag til hvordan man skal arbeide 
med annonsevirksomheten til Norsk Bridge: 
 

Sak  6/03-07 Rekrutteringskampanjen 2007 
• JOR redegjorde for utviklingen av rekrutteringskampanjen. Kretsene 
og kontaktpersoner har mottatt all informasjon om opplegget og JOR er 
godt fornøyd med de foreløpige tilbakemeldinger. Flotte rekrutterings-
plakater (kostnader rundt kr 20 000) er på plass og bestillinger på materiell 
kommer fra klubber/kretser. JOR regner med minst 100 kurs i høst. 
• JOR informerte om at Tommy Sandmark har overtatt etter Arne Olsen 
for å lede arbeidet med bridgelæreropplæring. 
 

Sak 7/03-07 Internasjonal deltakelse 2007 
• KS fremla rapportene (begge klasser) fra Nordisk Mesterskap og 
Styret tok disse til etterretning.  
Rapporter fra juniorenes deltakelse i Europamesterskapet kommer senere 
og HS minnet om innleggene til Norsk Bridge. 
• KS redegjorde for invitasjon fra det engelske forbundet til 
vennskapskamp under den engelske sommerfestivalen i Brighton i august. 
Invitasjonen er imidlertid av privat karakter og det er således ikke 
anledning til å bruke navnet ”Norway” – dette ville medføre at laget var 
offisiell representant for NBF 
• KS redegjorde for invitasjon til Champions Cup i Polen i november. 
KS vil videreformidle invitasjonen til årets vinnere av finalen i NM klubblag  
som kan delta som representant for NBF. Dette forutsetter at laget dekker 
egne kostnader. 
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Sak 8/03-07 Eventuelt 
• HS redegjorde om AU møte og oppnevnelse av Tolle Stabell som 
settemedlem i Domskomiteen. 
SB redegjorde for saken (Oslomesterskapet) som var fremlagt for 
Domskomiteen. Saken ble av administrasjonen oversendt Disiplinær-
komiteen og SB påpekte at dette var feil. Saken skulle vært oversendt 
Disiplinærkomiteen, men samtidig TMU som kompetent organ. 
• SB redegjorde for kommende endringer i Turneringsreglementet som 
skal fremlegges til neste styremøte. 
• SB varslet forslag fra Per Ove Grime mht. omlegging av 
Seriemesterskapet for damer. 
• SB tok opp problemstilling rundt flere klubber som ikke spiller om mp 
på klubbkvelder. Styret ønsker mer informasjon rundt dette og TMU 
inviteres til å vurdere revisjon av vedtektene på dette området.  
 
 
 

   
Rune Handal 
Referent  
Oslo, 06.08.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatur: 
 
 
 
Helge Stanghelle                     Jan Olav Røseng           Kenneth Syversen 

 
 
 
Inger Hjellemarken                           Sigmund Bakke Jonill Storøy 
 
 
 
Rolf Lersbryggen                           Asbjørn Anthonsen Reidar Johnsen 
 
 
 


