
Referat fra styremøte i Norsk Bridgeforbund 13. juni 2004 
 
Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell 
Varighet: kl 14.00 – 15.30 
Møteleder: Helge Stanghelle 
Referent: Svein Markussen 
 
Deltagere: 
Fra styret: Helge Stanghelle, Svein Markussen, Sigmund Bakke, Inger Hjellemarken, Kenneth 
Syversen, Rolf Lersbryggen, Asbjørn Anthonsen, Halvor Vågene. 
Fra administrasjonen: Rune Handal 
 
Møtet ble holdt i etterkant av Bridgetinget 2004 med tilstedeværende nyvalgte tillitsmenn, og 
hadde til hensikt å sørge for nødvendig kontinuitet i noen enkeltsaker. 
 
Sak 1 – Endring av seriemesterskapet 
TMUs forslag til endring av seriemesterskapet ble behandlet av Tinget, og styret fikk fullmakt 
til å gjennomføre endringer. TMUs forslag innebærer at antall 4. divisjonspuljer henimot 
fordobles i forhold til dagens nivå, og at 5. divisjon bortfaller, men kan erstattes av en 
”rekrutteringsdivisjon” de steder det måtte være interesse. Det vises ellers til dokumenter som 
ble utdelt under Tinget. Nytt opplegg innebærer endringer i lisensplikt, reise- og 
arrangementskostnader og startkontingenter samt tildeling av mesterpoeng. 
 
Forslaget innebærer betydelige endringer i forhold til dagens opplegg, og dersom endringene 
skal gjennomføres i kommende sesong, er det nødvendig med god informasjon til arrangører 
og spillere. 
 
Vedtak: Administrasjonen og TMU utreder detaljer og økonomikonsekvenser nærmere, og vil 
innen 15. juli fremlegge endelig forslag for behandling i neste styremøte. 
Kenneth Syversen sørger for fyldig omtale i kommende nummer av medlemsbladet. Deadline 
er 18.juni. 
 
 
Sak 2 – Representasjon i NM 
I forbindelse med at Bridgefestivalen blir markedsført også i utlandet, aktualiseres 
problemstillingen med utenlandske spillere i NM.  
TMU har fremmet følgende forslag: 

• NM for klubber – forbeholdt medlemmer av NBF 
• NM for par - forbeholdt medlemmer av NBF 
• Øvrige NM – åpent for medlemmer fra andre bridgeforbund ( og krever ikke lisens 

forutsatt at forpliktelser til eget forbund er i orden) 
• Seriemesterskapet /SMD - forbeholdt medlemmer av NBF 

Konkret for NM – Monrad må medlemskap i NBF og årslisens være i orden før turneringen 
begynner dersom spilleren skal kunne kvalifisere seg til finale NM-par, men turneringen er 
ellers ikke lukket.  
 
Vedtak: Styret slutter seg til TMUs forslag. 
 
 
 



 
 
Sak 3 - Konstituering 
Konstituering av styret og tildeling av funksjoner og oppgaver skjer i ordinært styremøte i 
forbindelse med Bridgefestivalen. For å holde kontinuitet i arbeid fram til dette møtet vil 
Sigmund Bakke fortsatt håndtere TMU, Inger Hjellemarken UIR, Svein Markussen får 
midlertidig ansvar for RU. Konkret for rekrutteringslotteriet: Rune Handal sørger for søknad, 
og Rolf Lersbryggen overtar det personlige ansvaret som Halvor Kalberg hittil har hatt.  
Tingrepresentantene vedtok enstemmig å opprettholde lotteriet som årlig innbringer 400-500 
tusen kroner netto til NBF. Det ble imidlertid fremsatt mye kritikk mot måten lotteriet er 
gjennomført på i foregående år– og dette må vi unngå for kommende lotteri. Omfattende og 
god informasjon om lotteriet er nødvendig for å dempe motstand og motivere hele 
organisasjonen til innsats på dette området. Rolf Lersbryggen sørger for omtale i 
medlemsbladet. 
 
 
Sak 4 – Orientering om EM 2007 
Helge Stanghelle blir ny leder i prosjektgruppen som for øvrig består av Jan Aasen, Rune 
Strøm og Rune Handal.  NBF søker om å få arrangere EM i 2007 i forbindelse med sitt 75 års 
jubileum. Stavanger er utpekt som arrangørsted, og er inspisert av representant fra EBL. 
NBFs søknad blir behandlet av EBL i forbindelse med EM i Malmø i juni 2004. Innen mars 
2005 kan NBF eventuelt trekke sin søknad uten økonomiske konsekvenser utover nedlagte 
kostnader. Det må arbeides for å få oversikt over kostnadsramme. Foreløpig antydes det at 
arrangementet vil komme på 3 mill kroner. 
 
 
Sak 5 – Registrering av styre i Brønnøysundregistrene 
For registrering av endringer i styresammensetning må alle nye styremedlemmer og 
vararepresentanter sende personalia til Rune Handal omgående: 
Navn 
Adresse 
Personnummer 
 
Korrespondanse mellom styremedlemmer og kontoret vil hovedsakelig skje pr e-post, og alle 
bes derfor om å opplyse om e-postadresse(r) og telefon(er) vi kan nåes på – og likeledes være 
flinke til å informere kontoret om langvarig feriefravær og lignende. 
 
 
Sak 6 - Eventuelt 
 

• Samtlige bekreftet sin tilstedeværelse ved Bridgefestivalen i Trondheim. For å finne et 
tidspunkt for neste styremøte som passer best mulig, bes alle rapportere tidsrom man 
befinner seg i Trondheim, og hvilke turneringer man akter å delta i. 
 

• Fra NPC for laget i åpen klasse som representer Norge ved EM i Malmø er det 
kommet innsigelser mot å delta på åpningsseremonien fordi dette angivelig skulle 
passe dårlig inn i lagets forberedelser. Med henvisning til Reglement for internasjonal 
representasjon, pålegges laget å stille på åpningsseremonien. 
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