
Referat - Styremøte NBF i  Trondheim 27. – 28.07.2004 
 
Sted: Royal Garden, Trondheim 
Møteleder: Helge Stanghelle 
Referent: Rune Handal 
Tilstede fra  
- Styret: Helge Stanghelle (HS), Svein Markussen (SM), Inger Hjellemarken 

(IHj),  Sigmund Bakke (SB), Rolf Lassen Lersbryggen (RLL),  Kenneth 
Syversen (KS),  Berit Anna Hanssen (BAH), John Helge Herland (JHH) 
og Halvor Vågene (HV). 

- Administrasjon: Rune Handal (RH) 
Forfall: Asbjørn Anthonsen  
Kopi: Kontrollkomitéen 
 
 
Sak 1/06-04 Referat 

 Referat fra styremøtet den 13. juni 2004 godkjent. 
 
Sak 2/06-04 Konstituering av utvalgene 

• HS innledet om utvalgene oppnevnt av Styret i NBF og deres 
virksomhet i forhold til administrasjonen og styrearbeidet for øvrig. 
Med utvalgene begrenses styrets engasjement i enkeltsaker og utvalgene 
behandler saker innenfor eget kompetanseområde. 
 
Nye arbeidsinstrukser og utalgenes arbeidsområder skal fastlegges. 
RH oversender alt relevant materiell til respektive utvalg. 
 
HS gjennomgikk forslag til utvalgsstruktur og sammensetningen av 
utvalg endret i forhold til tidligere praksis. Følgende utvalg ble etablert: 
 
AU –Helge Stanghelle, Svein Markussen, Sigmund Bakke og Inger 
Hjellemarken. 
 
TMU – Sigmund Bakke (leder),John Helge Herland,  Kristine Breivik og 
Pernille Lindaas. 
 
LU –Kyrre Tangen (leder), Per Nordland, Glenn Grøtheim og Kenneth 
Syversen  
 
UIR – Inger Hjellemarken (leder), Rolf E. Olsen, Per Ove Grime, Sven-Olai 
Høyland og Olav Lillebuen. 
 
RU – Svein Markussen (leder), Rolf Lersbryggen, Trygve Lisland og Asbjørn 
Anthonsen. 
 
Redaksjonsutvalget (NBU) – Kenneth Syversen (leder), Halvor Vågene, John 
Halvard  Skoglund, Trude Selfors og Jonil Storøy. 
 
Profileringsutvalget (PU) – Berit Anna Hanssen, Pål Tore Fondevik og Rune 
Handal. 
 
Utvalg for Nordkalottsamarbeid (NKU) – Asbjørn Anthonsen og Ole K. Sara. 
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Sak 3/06-04 TMU saker 
• SB orienterte om innstilling fra TMU i forbindelse med endring av 

Seriemesterskapet slik at 5. divisjon bortfaller. Hovedsakelig er 
omleggingen begrunnet i  ønsket om omlegging av 4. divisjon som 
med 18 puljer har generert store meromkostninger og med vansker å 
få puljene til å balansere.  
 
Praktiske konsekvenser og foreslått struktur gjennomgått samt 
oversikt over estimerte reise- og arrangementskostnader/støtte. 
 
Forslaget behandler også prinsippene for reisestøtte og overlappende 
lisensperiode slik at spillerlisens gjelder for 1.10 det ene året til 31.12 
neste år. 
 
Det etableres en egen rekrutteringsdivisjon, uten opprykk eller 
nedrykk - som et supplement og introduksjon til lagspilling. 
 
SB redegjorde også om at forslaget ble behandlet på bridgetinget på 
Lillehammer i juni  og forslaget ble bifalt av tinget. 
 
Da omleggingen introduseres fom. 2004, så ble behovet for rask 
informasjon presisert og planene i denne sammenheng gjennomgått. 
 
TMU anbefalte også forslag fra Ski BK om tildeling av en ekstra 
plass til arrangør i finalen for NM klubblag. Forslaget er begrunnet i 
ønsket om å stimulere og øke lokal interesse om arrangementet. 
Styret understreket at nye spillere må være medlem av 
arrangørklubben (for NM finalen) før  søknad sendes NBF. 
 

• Vedtak: Forslaget fra TMU  om omlegging av Seriemesterskapet 
med virkning fra 2004 vedtatt. 
Reisestøtte refunderes kun for 4 spillere pr. lag og TMU gjennomgår 
reglementet for reisestøtte. 
Vedtak: Forslaget om tildeling av ekstra plass til arrangøren  i 
finalen for NM klubblag vedtatt. 

 
 

Sak 4/06-04 Orientering – søknad om EM 2007 
RH orienterte om utviklingen og forhandlingene med EBL om å stå som 
arrangør av Åpent EM i 2007. Intensjonsavtale ble inngått i Malmø 21. juni 
og NBF kan kansellere avtalen senest mai 2004 hvis forutsetningene ikke er 
tilfredsstillende. NBF etablerer et eget aksjeselskap for gjennomføring av 
arrangementet og styringsgruppen med Jan Aasen, Rune Strøm, Helge 
Stanghelle og Rune Handal arbeider nå primært med å sikre inntektssiden og 
et økonomisk fundament. 
 
Statusrapport i dette arbeidet skal fremlegges på hvert styremøte i NBF før 
Styret treffer endelig avgjørelse om arrangementet skal gjennomføres i Norge 
med NBF som arrangør. 
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Sak 5/06-04 Søknad fra Kristine Breivik – støtte til deltakelse i OL 2004 
• IHj redegjorde for søknad om støtte på kr. 20.000,- til deltakelse for 

damelaget i Istanbul OL. I samme sak ble brev fra NPC Per Grime 
fremlagt med søknad om å støtte damelaget med kr. 35.000,-. 
UIR anbefaler at søknaden imøtekommes. 
 
RH imøtegikk forslaget og viste til kriteriene for uttaket samt at det 
ikke er budsjettert med slike midler i UIRs budsjett 2004. 
 
SB minnet om WBFs regelverk som tilsier at deltakelse i VM 
forutsetter deltakelse i siste OL. 
 

• Vedtak: Etter avstemning falt forslaget om å innvilge økonomisk 
støtte med 4 mot 3 stemmer. 
 
 

Sak 6/06-04 Eventuelt 
• HS  redegjorde for forslag om å tildele NBFs Fortjenestemerke til 

Lars Eide, Hamar. Forslaget er særlig begrunnet i Eides omfattende 
arbeid med juniorleire og virksomhet for ungdom, hans ledelse av 
Disiplinærkomiteen  og som topp bridgespiller – stormester 
m/stjerne. 
 

• Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

 
 

Rune Handal 
Referent 
Oslo, 10.08.2004 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Helge Stanghelle             Svein Markussen               Inger Hjellemarken 
 
 
 

Rolf L. Lersbryggen             Kenneth Syversen                       Sigmund Bakke 
 
 
 
Berit Anna Hanssen              John Helge Herland                    Halvor Vågene 
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