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Referat - Styremøte NBF  27. – 28. august 2005 
 
Sted: Rica Gardermoen Hotel 
Møteleder: Helge Stanghelle 
Referent: Rune Handal 
Tilstede Styret: Helge Stanghelle (HS), Svein Markussen (SM),  Sigmund Bakke (SB),   

Berit Anna Hanssen (BAH),  Inger Hjellemarken (IHj),  Kenneth Syversen  
(KS) og Asbjørn Anthonsen (AA). 

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

Lovutvalget v/ Kyrre Tangen 
 

Sak 1/05-05 Referat 
 Referat fra styremøtet på Lillehammer 3. august 2005 godkjent. 

 
Sak 2/05-05 Orientering fra administrasjonen 

•   3 klubber er utmeldt grunnet ingen aktivitet: Aure BK, Sør-Trøndelag – Øyer 
BK, Gudbrandsdal  og Øksfjord BK, Vest Finnmark. 
Samtidig ble søknad fra Tønsberg Damebridge Klubb, Vestfold om opptak 
godkjent. 
Birkelunden Bridge, Oslo – har skiftet navn til Bislett BK. 
• RH orienterte om driften ved kontoret etter den særdeles hyggelige bridge-
festivalen på Lillehammer. Etterarbeidet er snart avsluttet og evalueringsmøte er 
planlagt i september sammen med BridgeMedia Ltd. 
Ekstraordinært kretsting i NBF Oslo ble avholdt på Ullevål 14. august hvor nytt 
kretsstyre ble valgt. 
NBF har etter søknad mottatt kr. 114.964 fra Frifond (LNU) til ungdomsarbeid. 
Midlene blir i sin helhet overført til de 10 klubbene som var kvalifisert ut fra 
Frifonds kriterier. 
Nordisk møte i Oslo planlagt og samtlige forbund unntatt Island deltar. 
Møte er avtalt med ledelsen ved TV og Medialinjen ved Høyskolen på Lillehammer 
for å undersøke muligheter for å produsere korte innslag om bridge – til bruk i 
kommersielle kanaler. 
Arbeidet med etablering av Tankesportforbund forberedes og foruten 
Sjakkforforbundet har Backgammon, Othello og Go vist interesse. 
Pål Tore Fondevik overtar ansvaret som web redaktør mht. videreutvikling av 
forbundets hjemmesider. Dekkes over budsjettet til PU. 
Orientering om EBLs generalforsamling på Tenerife i juni. NBF har ikke mottatt 
svar på sine brev til EBL om EM 2007 og forespørsel om junior EM i Norge 2007 
samt påpekning av mangelfull informasjon fra EBL. EBL har siste to år gått med 
underskudd som også har svekket egenkapitalen betydelig. 
Som en kuriositet ble kopi av bridgeblad fra 1958 gjennomgått da World Bridge 
Federation ble grunnlagt i Oslo.   
Håndboken 2005-06 utlagt på NBFs hjemmesider og sendes til klubbene 29. 
august. 
IT prosjektet behandles som egen sak. 
• Regnskapsrapport pr. 1. august gjennomgått og denne bekrefter utvikling i 
hovedsak i samsvar med budsjett. Inntektene forventes lavere enn budsjettert mht. 
mesterpoeng og varesalg samtidig som driftskostnadene ligger tilsvarende under 
budsjett. Styret ba om prognose for årsresultat i kommende regnskapsrapporter. 
25 klubber er innrapportert til Disiplinærkomiteen pga. manglende innbetalinger og 
oversikt utlagt på hjemmesidene. 
Styret orientert om at  statsautorisert revisor Lars Bakketun tiltrer som partner i 
Grant Thornton Asker DS og Bakketun fortsetter som revisor for NBF.  
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Sak 3/05-05 Hendt siden sist 

•  SB orienterte om budsjettforslag fremlagt av Kr.sand BK for NM 
Klubblagfinalen i 2006 og TMU inngår avtalen om arrangementet. 
Revidert Turneringsreglement er nå klart og det er til enhver det reglement 
som ligger ute på NBFs hjemmesider som har gyldighet. TMU vurderer også 
logg for enkelt å vise hva/tidspunkt for endringer i reglementene. 
SM Damer – påmeldingsfristen forlenges til 1. oktober 2005. 
Styret diskuterte også kriteriene for å fortsette med eget seriemesterskap for 
damer. Det er store geografiske ”hull” i oppslutning, synkende deltakelse og 
kostnadene er høye. TMU skal vurdere grunnlaget for å fortsette med egen 
serie for damer og størrelse på turneringen for at denne kan forsvares å 
videreføres. 
Startkontingent  i Rekrutteringsdivisjonen er satt til kr. 500,- hvorav kr. 250,- 
tilfaller arrangør. 
I Åpne forbundsturneringer forutsettes at deltakerne er medlemmer av NBF. 
• AA orienterte om årets Nordkalottmesterskap i Alta som samlet 17 par i 
Mix og 38 par i Åpen klasse. Deltakelsen er synkende og det er liten nordisk 
oppslutning. Styret ønsker at arrangementet videreføres, men holdningen hos 
de øvrige forbund må avklares. 
• SM orienterte om weekendsamling i Vestfold for ungdom og om RU’s 
planer for høsten.  
RU skal utarbeide oversikt over støtte som kan gies til ulike rekrutterings- og 
utdanningsformål. Weekendsamlinger for ungdom støttes inntil 50 % etter at 
godkjent budsjett og sluttrapport foreligger. 
Learn to play bridge (del I) foreligger fra 1. september i norsk utgave.  
RU oppretter eget Ungdomsutvalg med basis i studentmiljøet i Trondheim. 
Gunn Tove Vist skal lede utvalget og RU utarbeider målsetninger, struktur 
og økonomisk ramme for satsingen som skjer etter dansk modell. 
RU utarbeider opplegg for bridgeopplæring/kurs på nett og dette skal 
foreligge i oktober på BBO med minimum 8 – 10 instruktører. 
RU arbeider nå med opplegget og tilbudet skal markedsføres på ulike vis. 
Deltakerne skal innmeldes som K-medlemmer i NBF. 
• KS opptatt av synkende antall forbundsautoriserte turneringsledere som 
er tilgjengelige og Lovutvalget vil vurdere ulike tiltak for å forbedre 
situasjonen. Samtidig skal oversiktene i Håndboken gjennomgåes for å få en 
mer reell oversikt over praktiserende turneringsledere. 
Spørsmålet om behov for kortfattet opplæring for spillere i regel- og 
lovsaker ble tatt opp. 
• BAH orienterte om utviklingen i Profileringsutvalget. Utvalgets planer er 
langt på vei realisert, Pål Tore Fondevik overtar som web redaktør også for 
NBFs hjemmesider og spesielt ønskes bedre resultatinformasjon på nettet. 
HS ba om bedre informasjon om utvalgets virksomhet i Norsk Bridge. 
PU har også avtalt møte med TV- og Medialinjen på  Høyskolen på 
Lillehammer for å undersøke mulighetene for å lage kortfattete TV innslag 
om bridge. 
BAH har også utarbeidet brev til alle klubbene for arbeidet med å skape 
medieinteresse rundt bridge. 
 

Sak 4/05-05 Utvalgsarbeidet 
• HS gjennomgikk sammensetning for de enkelte utvalg sammen med 
utvalgslederne. Enkelte endringer foretaes og bl.a. overtar Asbjørn 
Anthonsen som leder for Redaksjonsutvalget (Norsk Bridge).  
Styret vil senere oppnevne de enkelte utvalg når ny sammensetning er klar. 



 3

 
 
Utvalgene starter også nå sammen med forbundskontoret arbeidet med 
gjennomgang av planer og budsjett for 2006 – avsluttende 
budsjettbehandling planlegges i styremøtet i desember. 
 
 

Sak 5/05-05 Jubileumskomiteen 2007 
• BAH gjenomgikk skissen fra Jubileumskomiteen som ba Styret om 
kommentarer og innspill til fremlagte skisse. Planene i hovedsak godkjent og 
komiteen bedt om å konkretisere disse samt utarbeide budsjett (med 
inntektsside) i samsvar med etablerte rammer på kr. 500 000,-. 
Jubileumsboken produseres i et opplag på 5 000 som distribueres til 
klubbene og hovedmarkeringene vil finne sted under 
Kretsledermøtet/Nordisk Mesterskap (juni) og Norsk Bridgefestival 
(juli/august 2007). 
 
 

Sak 6/05-05 Norsk Bridgefestival 2005 
• KS gjennomgikk festivalen på Lillehammer som har fått usedvanlig 
mange hyggelige tilbakemeldinger. Deltakeroversikt, utarbeidet av SB, 
gjennomgått og denne viser en økning på over 10 % i NM arrangementene. 
På det meste var det aktivitet rundt 171 bord i Håkons Hall og 
kveldsturneringene samlet fra 40 – 70 bord på Lillehammer Hotell. 
Regnskapet forventes klart i september og evalueringsmøte, sammen med 
BridgeMedia Ltd. – er planlagt 14. september. Her vil man samtidig revidere 
avtalene NBF – BridgeMedia Ltd. og Styret er i utgangspunktet positive til 
en forlengelse av avtalen for å utvikle og forbedre kvaliteten på 
arrangementet ytterligere. 
 
 

Sak 7/05-05 Orientering om IT prosjektet 
• RH orienterte om fremdriften og at fokus nå er på ferdigstillelse av 
SparTi. Vår innleide prosjektmedarbeider tiltrer i ny stilling og Trond 
Kleiven vil bistå i avslutningsarbeidet hvor spesielt utarbeidelse av bruker- 
veiledninger er arbeidskrevende. Prosjektet er ellers kostnadsmessig i 
samsvar med budsjett og SparTi ønskes klart til utsendelse til samtlige 
klubber tidligst mulig i høst. 
Registrering av mesterpoeng har skjedd fortløpende i sommer, men 
oppdaterte lister er ikke utlagt på nettsidene pga. overgangen til nye IT 
løsninger. Målsetning er at korrekte mesterpoengoversikter er tilgjengelige 
på nettet fom. 10. september og SB bistår i dette arbeidet. 
 
 

Sak 8/05-05 Eventuelt 
• Danmarks Bridgforbund har varslet at mesterpoeng fra øvrige nordiske 
land ikke vil godkjennes av DBF. RH tar forholdet opp under nordisk møte i 
Oslo. 
• SB gjennomgikk endringene i det reviderte Turneringsreglementet som 
er gjort gjeldende fom. 1. september 2005. Det presiseres at det er 
reglementet utlagt på NBFs hjemmesider som til enhver tid har gyldighet. 
Justering av Mesterpoengreglementet pågår, men dette vil også ha gyldighet 
fra 01.09.2005. 
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• Styret positiv til å arrangere Nordisk mesterskap i Norge i 2007 og dette 
ønskes sammenfallende med Kretsledermøtet i juni hvor det også blir en 
formell del av 75 års jubileet. 
• RH orienterte om planene og agenda for det nordiske møtet i Oslo i 
slutten av august då. 
• Arbeidet med Håndbok for tillitsvalgte, som ledes av Per Watz på 
Nesodden, avsluttes forhåpentligvis høsten 2005. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Rune Handal 
Referent  
Oslo, 29.08.2005 
 
 
 
 
 
Signatur: 
 
 
 
Helge Stanghelle                     Svein Markussen Sigmund Bakke 
                    

 
 

Inger Hjellemarken                     Kenneth Syversen Berit Anna Hanssen                     
 
 
 
Asbjørn Anthonsen 
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