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�
6NM¡QW�´Q\´�HU�YHO�LNNH�KHOW�UHWW�n�VL��-DQ�$DVHQ�JM¡U�FRPHEDFN�HWWHU�DW�KDQ�JLNN�DY�
VRP�SUHVLGHQW�IRU�ILUH�nU�VLGHQ�RJ�GHQ�JDQJ�RYHUORW�VWDIHWWSLQQHQ�WLO�+HOJH�6WDQJKHOOH��
-DQ�YDU�NDSWHLQ�Sn�1%)�VNXWD�L�nUHQH������������Vn�GHW�HU�HQ�PDQQ�PHG�HUIDULQJ�VRP�
Qn�KDU�WDWW�Sn�VHJ�RSSJDYHQ�PHG�n�OHGH�1%)�L�nUHQH�IUDPRYHU��
�

Av Snorre Aalberg 

 

En levende organisasjon kjennetegnes ved 

engasjem ent  og at  m edlem m ene har m eninger 

om  det  som  skjer. En skal ikke ha fulgt  m ye 

m ed i bridgedebat ten de siste m ånedene for å 

vite at  flere hadde sterke innvendinger da 

valgkom iteen innst ilte Jan Aasen som  kandidat  

t il president  på nyt t . Debat ten var t il t ider 

ganske heit  og Jan ble av enkelte st ilt  direkte 

t il ansvar for at  økonom istyringen på slut ten 

av 90- tallet  var under en hver krit ikk. Det te vil 

vi kom m e t ilbake t il lit t  lenger ut  i intervjuet , 

m en det  er en selvransakende og ydm yk 

president  vi m øter.  Han tar krit ikk på flere 

om råder og underst reker at  det  aller vikt igste 

nå er å legge st r idigheter bak oss, se fram over 

og forsone m otparter. 

 

• -HJ�JnU�UHWW�Sn�VDN��-DQ�$DVHQ��RJ�NRPPHU�
PHG�HW�SDU�VS¡UVPnO�VRP�HU�JDQVNH�
SULYDWH��
�
+YRUGDQ�KDU�GX�I¡OW�QRHQ�DY�GH�DQJUHSHQH�
VRP�KDU�NRPPHW�PRW�GHJ�SHUVRQOLJ�"�
�
9DU�GHW�YHQWHW�HOOHU�V\QHV�GX�WLQJ�KDU�
NRPPHW�XW�DY�SURSRUVMRQHU�"��
�
.MHQQHU�GX�LJMHQ�GH�IDNWLVNH�IRUKROG�L�GHW�
VRP�KDU�NRPPHW�IUDP�"�

 

Det  var ikke uventet  at  Tom m y Sandsm ark 

ville ha m eninger om  m it t  kandidatur, ei heller 

andre som  har kom m et  på banen. Det te var 

noe av det  j eg vurderte før j eg sa ja t il å st ille 

som  kandidat .  

Jeg har gåt t  m ange runder m ed m eg selv for  å 

finne ut  om  jeg hadde lyst  t il det te og om  det  

var r ikt ig av m eg å st ille.  

 

Når j eg så ble kontaktet  av flere som  støt tet  

m eg, så m å en på et t  eller annet  t idspunkt  

bestem m e seg for  om  en vil stå løpet  ut  eller 

ikke. Jeg har fåt t  m ange posit ive 

t ilbakem eldinger, fakt isk av en type jeg vil 

kalle ”unorsk” .  Det te har j eg selvsagt  sat t  

um åtelig stor pris på. 

Jeg har set t  også de negat ive m eldingene, 

m en de var som  sagt  ikke uventet .  Det  som  

har overrasket  m eg m est , var de kretsene 

som  først  ikke hadde noe problem  m ed m it t  

kandidatur, i neste sving var de m est  akt ive 

for  å frem m e en m otkandidat .  

På sikt  håper j eg at  j eg kan få t il et  godt  

sam arbeid også m ed disse kretsene. Det   

t renger vi for bridgens del. 

 

 
 

• -HJ�YHW�LNNH�KHOW�QnU�GX�EOH�NRQWDNWHW�DY�
YDOJNRPLWHHQ��%OH�GX�RYHUUDVNHW�RYHU�n�EOL�
VSXUW�RP�n�VWLOOH�VRP�SUHVLGHQW�LJMHQ�"�

 

Jeg fikk en telefon fra valgkom iteens leder 

torsdag før påske, og jeg var veldig overrasket  

over henvendelsen. Jeg ba om  å få bruke 

påsken på å tenke igjennom  saken. Derm ed 

var den påsken ”ødelagt” . Det  ble flere dager 

på verandaen for å vurdere om  det te var noe 

jeg hadde lyst  å bruke t iden m in på. I kke 
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m inst  m åt te jeg vurdere hva jeg kunne bidra 

m ed i en ny presidentperiode. 

 

 

• +YD�YDU�GHW�YLNWLJVWH�JUXQQHQ�WLO�DW�GX�VD�
MD�WLO�n�VWLOOH�WLO�YDOJ�VRP�SUHVLGHQW�IRU�HQ�Q\
SHULRGH�"�

 

Det te er en prosess som  m odnes over t id. Jeg 

hadde egent lig tenkt  å takke nei t il 

forespørselen, m en et ter å ha tenkt  igjennom  

saken og vurdert  hva jeg kunne bidra m ed så 

bestem te j eg m eg for  å si j a. Jeg la i forkant  

av Bridget inget  fram  tanker om  hvilke 

om råder j eg m ener er v ikt ig å jobbe m ed. Jeg 

kan selvsagt  ikke bestem m e det te alene, m en 

vil invitere styret  t il å ha fokus den veien de 

kom m ende to årene. Jeg og st yret  j obber nå 

m ed å set te sam m en utvalg og 

arbeidsgrupper, og det  vil bl.a synliggjøre 

styrets prioriteringer. Vi skal også konkret isere 

det  vedtat te handlingsprogram m et  i t råd m ed 

Bridget ingets ønske. 

�
-HJ�KDU�LNNH�WHQNW�n�JUDYH�Vn�YHOGLJ�P\H�L�
IRUWLGHQ��PHQ�GX�VNDO�In�DQOHGQLQJ�WLO�n�NRPPH�
PHG�QRHQ�NRPPHQWDUHU�WLO�EODQW�DQQHW�GH�
WLQJHQH�7RPP\��%R\H�L�%,1�RJ�WLGOLJHUH�
IRUUHWQLQJVI¡UHU�1LOV�.YDQJUDYHQ�KDU�NRPPHW�
PHG��
�
• (U�GHW�ULNWLJ�DW�GHW�IRUVYDQW�Vn�P\H�SHQJHU�

VRP�GHW�KHYGHV�"�,�WLOIHOOH�GHW�LNNH�
VWHPPHU��KYLONH�VXPPHU�HU�GHW�YL�VQDNNHU�
RP�"�
�

• 9L�YHW�DW�DGPLQLVWUDVMRQHQ�L�1%)�Sn�GHQQH�
WLGHQ�LNNH�IXQJHUWH�VRP�GHQ�VNXOOH��6HU�GX�
L�HWWHUWLG�DW�GHW�HU�WLQJ�VRP�EXUGH�Y UW�
HQGUHW�Sn�WLGOLJHUH�"�(U�GHW�QRHQ�SHUVRQHU�
KHU�VRP�KDU�HW�VW¡UUH�DQVYDU�HQQ�DQGUH�"�
�

• 'HW�KHYGHV�RJVn�DW�VW\UHW�IOHUH�JDQJHU�ILNN�
VWHUNH�DGYDUVOHU�IUD�UHYLVRU�RP�DW�WLQJHQHV�
WLOVWDQG�YDU�NULWLVN��6WHPPHU�GHWWH��RJ�L�
WLOIHOOH�MD��KYRUIRU�EOH�GHW�LNNH�JMRUW�QRH�Sn�
HW�WLGOLJHUH�WLGVSXQNW�"�
�

• (U�GHW�WLQJ�GX�RJ�VW\UHW�E¡U�WD�VHOYNULWLNN�
Sn�IUD�GLQ�IRUULJH�SHULRGH�"�.DQVNMH�GX�KDU�
WDWW�PHG�GHJ�O UGRP�VRP�NDQ�KMHOSH�L�GHQ�
DUEHLGHW�VRP�VWnU�IRUDQ�"�
�

• (U�GHW�ULNWLJ�DW�5XQH�+DQGDO�UHGGHW�1%)�IUD�
NRQNXUV�HOOHU�YDU�GHW�WLQJ�VRP�YL�NXQQH�
NRPPHW�JMHQQRP�XDYKHQJLJ�DY�GH�JUHSHQH�
VRP�EOH�WDWW�GHQ�JDQJHQ�KDQ�EOH�DQVDWW�"�

 

 

Jeg starter m ed det  siste først . Det  er  hevet  

over en hver tvil at  Generalsekretær Rune 

Handal har gjort  en kjem pejobb for  NBF. Jeg 

ser fram  t il å j obbe sam m en m ed han og den 

øvrige adm inist rasjonen. Det  at  vi har en så 

solid stab på forbundskontoret , var en vikt ig 

årsak t il at  j eg valgte å si j a t il å st ille som  

president . Jeg t ror  vi i fellesskap skal oppnå 

gode resultater for  forbundets m edlem m er.  

 

Jeg ønsker ikke her å gå i detalj er på de 

forhold du spør om  over. Da t renger j eg en hel 

bullet in for  m eg selv, m en skal et t er beste 

evne prøve å kom m e m ed noen kom m entarer.  

La m eg likevel underst reke det  aller vikt igste 

først  slik at  det  er hevet  over en hver tvil:  

 

´6RP�SUHVLGHQW�L�GHQ�DNWXHOOH�SHULRGHQ�HU�
MHJ�DQVYDUOLJ�IRU�GHW�VRP�VNMHGGH��RJ�
GHUIRU�SnWDU�MHJ�PHJ�GHW�IXOOH�DQVYDUHW�IRU�
EnGH�DY�SRVLWLYH�RJ�QHJDWLYH�WLQJ�L�nUHQH�
�����±������´�

 

Når m an går ut  m ed påstander ala det  Tom m y 

Sandsm ark og andre gj ør,  så kan m an fort  

kom m e m ed angrep som  ram m er uskyldige.  

Det  som  gj ør m eg m est  irr itert  at  det  er  så 

enkelt  å slenge ut  beskyldninger som  indirekte 

ram m er personer som  ikke har m ulighet  t il å 

forsvare seg.  

 

Jeg er derfor veldig opptat t  av at  det  er greit  å 

ha høy tem peratur i den polit iske debat ten, 

m en det  kan ikke være på en m åte som  gjør 

at  det  ram m er t ilfeldig.  
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Tom m y Sandsm ark er en av de sterkeste 

krit ikerne t il vår nyvalgte president  

 

  I  den aktuelle perioden det  er snakk om  

hadde forbundet  for høye kostnader i forhold 

t il inntekter,  og derm ed gikk NBF m ed 

underskudd i flere år. Det te er m idler som  vi 

selvsagt  gjerne skulle hat t  t ilgjengelig i dag. 

Økonom irapporteringen på det te t idspunktet  

var også for dårlig, og styret  iverksat te ikke 

kraft ige nok t iltak i ret t  t id. Vi hadde 

fort løpende dialog m ed revisor i arbeidet  m ed 

å rydde opp, m en vi klarte ikke å ta de ret te 

grepene t idsnok. 

 

Når det te er sagt , så gikk pengene t il å drive 

virksom heten. Driften av forbundet  sent ralt , 

sam t  lønn og drift  av forbundskontoret , er en 

vikt ig del av det te. Andre betydelige 

utgift sposter for forbundet  er knyt tet  t il 

reisestøt te for m edlem m er og 

arrangem entsstøt te t il kretser og klubber i 

forbindelse m ed NM og SM. I  t illegg betalte vi 

ut  750.000 i disse årene som  t ilskudd t il 

driften av kret sene. Mye av m idlene ble i 

organisasjonen som  helhet  (klubb, kret s og 

m edlem ) , m en forbundet  sent ralt  gikk m ed 

underskudd.  

 

Som  leder av styret  i den aktuelle perioden tar 

j eg både ansvaret  og selvkrit ikk for den m åten 

vi løste den økonom iske situasjonen på. Vi 

burde ha iversat t  kraft igere t iltak t idligere enn 

det  vi gjorde, og vi skulle brukt  m er t id på å 

involvere forbundets ansat te i det  å finne 

løsninger. Til de som  føler seg t råkket  på eller 

dårlig behandlet  i denne perioden, vil j eg 

sterkt  beklage.  

 

Jeg lærte m ye av disse prosessene, på godt  og 

vondt . Jeg har også fåt t  m er ledererfaring 

gjennom  m in jobb på høgskolen. Det te gjør at  

j eg er sikker på at  j eg v ille løst  det te 

annerledes i dag enn det  j eg gjorde den 

gangen. 

 

• 'HWWH�InU�Y UH�QRN�KLVWRULH�L�GHQQH�
RPJDQJ��9DOJHW�L������HU�WLOEDNHODJW�RJ�GX�
EOH�YDOJW�PHG�HW�NODUW�RJ�W\GHOLJ�IOHUWDOO���
-HJ�YHW�LNNH�RP�GX�ILNN�VLJQDOHU�Sn�WLQJHW�
DW�GX�NRP�WLO�n�EOL�YDOJW��8DQVHWW��KYRUGDQ�
I¡OWHV�GHW�GD�GX�WURVV�DOW�ILNN�VW¡WWH�IUD�
Q UPHUH�����DY�WLQJGHOHJDWHQH�"�

 

Uavhengig av om  jeg eller  Ragnar Prest tun 

vant  avstem ningen, er j eg veldig glad for  at  

den som  vant  gjorde det  m ed såpass klar 

m argin. Det  er ikke noe særlig å starte opp 

gjerningen og vite at  du har et  knapt  flertall 

bak deg. Det  var også veldig vikt ig for m eg at  

kretsene som  ville stem m e m ot  m it t  

kandidatur likevel ga ut t rykk for at  de ikke 

ville ha problem  m ed å sam arbeide m ed styret  

og m eg. Jeg er egent lig veldig im ponert  over 

den ryddigheten som  m ange av kretsene har 

vist  i det te valget . Det  er en veldig styrke for  

NBF. 

 

• 'X�KDU�KHOW�VLNNHUW�JMRUW�GHJ�RSS�QRHQ�
PHQLQJHU�RP�WLQJHQHV�WLOVWDQG�L�GDJHQV�
%ULGJH�1RUJH��-HJ�QHYQHU�UHNUXWWHULQJ�RJ�
IRUJXEELQJ�VRP�HW�SDU�VWLNNRUG���
+DU�GX�HQ�VLWXDVMRQVEHVNULYHOVH�DY�VnQQ�
VRP�GX�VHU�VWnD�L�GDJ�RJ�KYLONH�IRUKROG�HU�
GHW�GX�PHQHU�GHW�HU�DOOHU�YLNWLJVW�n�WD�WDN�L�
I¡UVW�"�

 

Jeg t ror  ikke det  er r ikt ig å set te rekrut tering 

og forgubbing opp m ot  hverandre. Hvis NBF 

skal vokse m å vi ha m ed oss alle 

aldersgrupper. Jeg ønsker å supplere det  

t ilbudet  som  er i dag m ed et  t ilbud t il 

” seniorene” . Det  er m ange som  spiller i 

klubber som  ikke er t ilslut tet  NBF, og det te er 

en gruppe jeg ønsker vi skal ha et  t ilbud t il.   

 

Fest ivalen er et  vikt ig t ilbud som  det  ikke skal 

rokkes m ed, m en jeg ønsker å j obbe for at  vi 

også etablere et  nyt t  konsept  som  ivaretar 

den delen av bridgem arkedet  vi i dag ikke er 

gode på. Her ligger m ulighetene for vekst  i 

m edlem stallet .  
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Så er det  vikt ig å få med ungdommen. Jeg er 

derfor veldig fornøyd med at  Allan Livgård er 

valgt  inn i forbundsstyret , slik at  vi sammen 

med ungdomsutvalget  skal j obbe for å fornye 

bridgeforbundet ,  få innspill på hva 

ungdommen er opptat t  av, og dermed legge 

grunnlaget  for å etablere et  t ilbud som  

ungdom ønsker.  

 

 

 
 

$OODQ�/LYJnUG�±�XQJGRPPHQV�
UHSUHVHQWDQW�L�IRUEXQGVVW\UHW��

 

Vi må huske på at  vi kan synes at  vi har et  

godt  t ilbud, men så lenge det  ikke oppfat tes 

slik av de vi skal rekrut tere, så hjelper det  

ikke. Det  er vikt ig med hva slags t ilbud vi gir, 

hvordan vi markedsfører det , prestasjonene t il 

landslagene, og ikke m inst  hva slag omdømme 

vi har. Det te er noen av de t ingene forbundet  

skal j obbe med de to neste årene. 

 

 

• -HJ�KDU�K¡UW�HW�HVWLPDW�Sn�KYRU�PDQJH�
WLPHU�L�nUHW�GX�EUXNWH�Sn�EULGJH�GD�GX�YDU�
SUHVLGHQW�IRUULJH�JDQJ��+DU�GX�WHQNW�n�
EUXNH�OLNH�P\H�WLG�GHQQH�JDQJHQ�RJVn�"�

 

Nei !  

 

 

Det  er  verken mulig eller fornuft ig å bruke så 

mye t id for å utøve presidentvervet . Det  er 

også vikt ig at  organisasjonen blir  kjent  med 

hele forbundsstyret  og ikke bare presidenten. 

En lærdom  fra m in forr ige periode som  

president , er  at  forbundets adm inist rasjon er 

kjempevikt ig for forbundets utvikling. I  det  

ligger det  at  st yret  også må være klar over og 

bevisst  på sin rolle i forhold t il 

adm inist rasjonen. Jeg har t ro på at  styret  

sammen med adm inist rasjonen skal få t il mye 

bra framover. Og dere har fåt t  et  

forbundsstyre med mye kompetanse og 

engasjement . 

 

• +DU�GX�QRHQ�WDQNHU�RP�KYD�VRP�YLO�Y UH�
GLQH�VWHUNH�VLGHU�L�GHQ�XWIRUGUHQGH�MREEHQ�
GX�KDU�WDWW�Sn�GHJ�"�(U�GHW�RPUnGHU�GX�YLO�
OHJJH�GHW�VW¡UVWH�DQVYDUHW�RYHU�Sn�
DGPLQLVWUDVMRQHQ�"�

 

Som  jeg sa under forr ige punkt  så har j eg 

lært . Det  er vikt ig å dra veksler på 

adm inist rasjonen og det  øvrige styret .  Vi 

kommer også t il å oppnevne arbeidsgrupper 

som  vil få mandat  og oppgaver knyt tet  t il å 

effektuere st yret  og Bridget ingets prioriterte 

oppgaver.   

Min styrke i det te arbeidet  er at  j eg kj enner 

organisasjonen godt . Jeg har vært  møteleder 

på Bridget ing og kret sledermøtene de siste 

årene, slik at  j eg er oppdatert  på vedtak og 

kjenner en god del av de t illit svalgte. Det  gjør 

det  let tere å set te sammen det  t eamet  som  

skal j obbe med å effektuere 

handlingsprogrammet , og vite hva som  bør tas 

hensyn t il i det  arbeidet .  

 

Alt  det te ville selvsagt  vært  mulig også for en 

annen president  også, men jeg skal iallfall 

gjøre m it t  beste. 

 

 

• +DU�GX�QRHQ�WDQNHU�RP�GHQ�IRUPHQ�
%ULGJHIHVWLYDOHQ�KDU�InWW�"�(U�GHWWH�HW�
NRQVHSW�YL�VNDO�E\JJH�YLGHUH�Sn�HOOHU�KDU�
GX�WDQNHU�RP�WLQJ�VRP�NDQ�HQGUHV�HOOHU�
IRUEHGUHV�"�

 

Jeg mener bridgefest ivalen er vikt ig, og i 

samarbeid med Rune Hauge så skal konseptet  

videreutvikles. Jeg t ror også det  er vikt ig at  

når en tenker fest ivalens utvikling så skal vi 

være ”kommersielle”  i tenkning. Jeg så 

innlegget  i fest ivalavisen t il Øystein Eriksen. 

De problemst illingene han tok opp tar  j eg på 

alvor og som  et  ut t rykk for  hva våre t ilbud må 

favne. Her t ror  j eg bridgeforbundet  må 

videreutvikle sit t  t ilbud, og fest ivalen og det  

alternat ive t ilbudet  må inngå som  en helhet .  
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Jeg t ror  at  ” seniort ilbudet ”  vil være et  

supplem ent  t il fest ivalen og ivareta noen av de 

hensynene som  Øystein Eriksen tar  opp i sit t  

innlegg. 

 

 
 

�\VWHLQ�(ULNVHQ�KDU�PHQLQJHU�RP�GHW�
HU�UHWW�n�OnVH�IHVWLYDOHQ�WLO�
/LOOHKDPPHU��'HW�NDQ�GX�OHVH�RP�L�
)HVWLYDODYLVD�

 

 

• 'HW�KDGGH�Y UW�ILQW�RP�GX�NXQQH�IRUWHOOH�
OLWW�RP�KYD�GX�JM¡U�PHG�OLYHW�GLWW�QnU�GX�
LNNH�WHQNHU�Sn�EULGJHDGPLQLVWUDVMRQ��'X�
KDU�VLNNHUW�HQ�VLYLO�MREE��IDPLOLH��DQGUH�
KREE\HU�����
(U�GX�DNWLY�EULGJHVSLOOHU�VHOY�RJ�L�WLOIHOOH�Sn�
KYLONHW�QLYn�"�

 

 

I  det  daglige er j eg økonom i- , personal-  og 

drift sdirektør ved Høgskolen i Lilleham m er, en 

jobb jeg har hat t  siden 2000. Det  er en 

krevende jobb, så det  blir  vikt ig å planlegge 

og sortere hva jeg skal bruke t iden på.  

 

Frit iden m in har j eg de siste t re årene brukt  t il 

å pusse opp huset  m it t  (på t redje året ) , så det  

har ikke vært  t id t il bridgespilling den siste 

t iden. Jeg var ikke noen dreven spiller før det ,  

og er enda dårligere nå. Så det  er ikke bare 

bare å være m in m akker -.  Ellers liker j eg å 

kjøre m otorsykkel og har en plan om  å 

begynne å t rene lit t .  Mest  m ulig av den 

resterende t iden prøver j eg å være utendørs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• +HOW�WLO�VOXWW�NDQ�GX�In�NRPPH�PHG�WLQJ�GX�
LNNH�KDU�InWW�VDJW�WLGOLJHUH�L�GHWWH�
´LQWHUYMXHW´��+YLV�GX�¡QVNHU�n�Y UH�OLWW�
SHUVRQOLJ�RJ�SULYDW��KDGGH�GHW�Y UW�ILQW��
'HW�HU�VLNNHUW�VWXQGHU�GD�GX�VHOY�KDU�
YXUGHUW�RP�GHW�YDU�UHWW�DY�GHJ�n�WD�GHQQH�
XWIRUGULQJHQ���

 

Jeg synes det  er vanskelig å være veldig 

personlig, for det  blir  på m ange m åter et  feil 

fokus i forhold t il hva det te dreier seg om .  

 

Det  er  m ange faktorer som  spilte inn når j eg 

valgte å st ille som  kandidat , ikke m inst  når j eg 

hadde en viss peiling på hva jeg ville bli m øt t  

m ed.  

 

Når en st iller opp som  kandidat  og det  ender 

opp m ed kam pvotering, så er det  en del 

vurderinger og beslutninger en m å ta. Det te er 

noe en ikke skal undervurdere, for uanset t  

kandidat  så legger en m ye engasjem ent  i 

saken. På et  eller annet  t idspunkt  m å en 

bestem m e seg for  hva en vil og være 

forberedt  på at  å stå løpet  ut .  

 

Det  er  ikke noe hyggelig å se på t rykk at  ens 

egenskaper st illes i t vil,  t ilbakem eldinger om  

at  en ikke bør st ille, eller når j eg også 

opplever at  folk ret t  og slet t  har et  hat  eller 

nag t il m eg og det  j eg står for .  

 

Jeg st iller et  retorisk spørsm ål t il slut t .  

Mange lurer sikkert  på hvorfor j eg i all verden 

st ilte som  kandidat?  

 

Det  er  to dim ensjoner i en slik vurdering. Den 

ene er at  j eg har et  engasjem ent , og jeg 

set ter ut rolig pris på den støt ten j eg har fåt t . 

Jeg vil gjøre det  j eg kan for ikke å skuffe de 

som  t ror på m eg. 

 

Den andre dim ensjonen er m er av prinsipiell 

art . For m eg er det  vikt ig å bidra t il at  det  ikke 

er enkeltpersoner som  skal få avgjøre valg, 

m en at  det  er gjennom  prosesser i 

organisasjonsleddene at  det te skj er.  Det  viste 

seg at  det  var flertall for m it t  kandidatur og 

hadde jeg t rukket  m eg så hadde m indretallet  

fåt t  bestem m e. Det  er  et  organisasjonsm essig 

problem  hvis det  blir  slik.  
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Til slut t  vil j eg kom m e m ed en hilsen t il alle 

dere som  kom m er t il å besøke Lilleham m er for  

å spille kort . Jeg håper at  også årets fest ival 

blir  en posit iv opplevelse for  de som  legger 

turen t il Lilleham m er. Vi set ter  stor pris på så 

m ange funksj onærer er villig t il å bruke av sin 

fr it id t il å j obbe for  fest ivalen.  

Fortsat t  god som m er t il dere alle ! !  

 

 

 

 

 

 

Da takker vi i bullet inredaksjonen for praten og avslut ter m ed på det  sterkeste og varm este ønske 

deg all m ulig lykke t il i jobben som  kaptein på skuta NBF. Vi vet  at  du heldigvis har en god stab i 

dagens adm inist rasjon og vi er sikker på at  styre og adm inist rasjon kom m er t il å bli et  bra team . 
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�
Medaljevinnere NM m ixpar 2008, fv Jan Pet ter Svendsen, Gunn Tove Vist  ( sølv) , Erik Sælensm inde -  

Ann Karin Fuglestad (gull) , St ig Dybdahl, Jet te Maribo Livgård (bronsje)   


