
Bridgetinget 2018
Forslag på tildeling av hedersbevisninger

To forslag – NBFs Hederstegn



Statutter for tildeling av 
NBFs Hederstegn

Forslag fra: Klubber via kretsen, kretser av NBF, eller av NBFs
styre

Innstilles av: NBFs styre
Besluttes av:Bridgetinget
Tildeles når: Bridgetinget

Kriterier: Medlemmet må ha nedlagt en bemerkelsesverdig
administrativ innsats for NBF. Hederstegnet kan også

tildeles medlemmer som har utmerket seg ut over det
spesielle innen kretsen, samt fremragende internasjonale

spillere og kapteiner/lagledere.



Forslag 1 – NBFs Hederstegn

Asbjørn Davidsen



Begrunnelse

• 1. varamedlem styret NBF 1984–86
• Medlem av NBFs disiplinærkomité 1997-98
• Nestleder DK 1998-2010
• Leder DK fra 2011 til dags dato
• Dirigent Bridgetinget 2008, -14 og -18
• Utarbeidet NBFs disiplinærvedtekter



Forslag 2 – NBFs Hederstegn

Sven-Olai Høyland



Begrunnelse
• Medlem av Utvalg for Rekruttering og Opplæring 2008 – 10
• Medlem av Utvalg for Medlemskontakt 2011 – 15
• Leder av bridgelærerutdanninga 2010 og 2011
• Ansvarlig for begynneropplæring på juniorleiren fra 2012
• UK for juniorlandslaget (U25) 2000 – 08

– 5 VM som kaptein, 1 bronse
– EM som kaptein, 1 gull og 3 bronse
– 4 NM, 3 sølv og 1 bronse (andre var kaptein)

• UK for jentelandslaget (J25) fra 2015 til dags dato
– 2 EM som kaptein
– 2 VM som kaptein – 1 bronse
– 3 NM – gull, sølv og bronse (andre kaptein v/gull og bronse)

Har i tillegg vært en ressursperson lokalt, har avholdt
mange begynnerkurs/lynbridge og hatt feriebridge på SFO



begrunnelse –forts.
Europamester EM åpent lag 2017

EM åpen klasse 1989 (10. pl.) og 1991 (9. pl.)
Nordisk åpen klasse 1996 (bronse) og 2005 (gull)

EM juniorlag 1986 (5. pl.)
EM åpen par – fire finaler, 8. plass best

EM mixpar – én finale, 12. plass
VM åpen par – én finale, 13. plass
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