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 Referat - Styremøte NBF   1. og 2. desember  2007 
 
Sted: Holmenkollen Park Hotell Rica 
Møteleder: Helge Stanghelle 
Referent: Rune Handal 
Tilstede Styret: Helge Stanghelle (HS), Jan Olav Røseng (JOR),  Kenneth Syversen (KS),   

Sigmund Bakke (SB),  Asbjørn Anthonsen (AA), Reidar Johnsen (RJ) og 
Kyrre Tangen (KT). 

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

Lovutvalget v/ Kyrre Tangen 
 
Sak 1/05-07 Referat  

Referat fra styremøte 25. og 26. august 2007 godkjent. 
 

Sak 2/5-07 Orientering  
• Innmelding mottatt fra Gressvik BK, NBF Østfold & Follo 
• Utmelding mottatt fra BK Doop (Oslo), Gjerstad BK (Aust-Agder), 
Hjelmeland BK (Rogaland) og Tåkeheimen BK (Midt-Trøndelag). 
 Forbundet har nå 454 registrerte medlemsklubber. 
• Medlemstallet er 10 202 pr 28. november og dette er en nedgang på  
over 200 i forhold til året før. Hver klubb har gjennomsnittlig 22,5 medlemmer. 
• Regnskapsrapport pr. 1. november gjennomgått. Likviditeten er god, 
utestående fordringer utgjør rundt kr 500 000.  På inntektssiden er salget  
godt over budsjett, samme mht. inntekter fra mp og automatinntektene og  
mva kompensasjon for 2006 er mottatt. Kostnadsiden er så langt i samsvar 
med budsjett og vi venter å nå budsjettmessig målsetning for 2007. 
• NBF har mottatt kr 147 758 i Frifond midler som er fordelt på 7 klubber. 
Kun 2 klubber har overholdt rapporteringsplikten og klubber som ikke 
rapporterer i løpet av desember vil bli diskvalifisert for deltakelse neste år. 
• Norsk Bridgefestival fikk et underskudd på kr 640 000 i 2007. Ut fra de  
betydelige innvesteringene som er foretatt, samt rekorddyre premier – er 
resultatet langt bedre enn forventet. 
• Rapport fra evalueringsmøtet i august mangler, regnskapet ble kraftig 
forsinket og Utvalget for Norsk Bridgefestival har en utfordring med å 
kvalitetssikre planlegging, forberedelser og oppfølging av kommende festivaler. 
• Det er fremlagt forslag til ny samarbeidsavtale med BridgeMedia Ltd. og  
møter med Olympiaparken og Lillehammer Hotell om fremtid er gjennomført. 
Forbundet har til gode kr 707 000 fra BridgeMedia Ltd som har fått flere varsler. 
Følges opp av RH og deretter HS. 
• Utviklingen av SparTi er i 2007 forsinket pga. forhold hos vår 
samarbeidspartner i Danmark. Det er nå 272 klubber som utveksler data og  
medlemsoppdatering og mp registrering fungerer bra. 
Nye versjoner er introdusert i løpet av året og NBF bruker ressurser på å hjelpe 
klubbene samt med direkte support  fra konsulent for klubbene som opplever 
driftsproblemer. Det er holdt en rekke brukerkurs med god deltakelse  
i høst og Tommy Elde fortsetter som SparTi kontakt til sommeren 2008. 
• Medlemskort 2008 er under produksjon og Fordelsprogrammet er forlenget 
uten at vi lyktes å få med flere samarbeidspartnere. 
• Det er kontakt med norske bridgeklubber i Spania og møter planlagt 2008. 
• Ekstraordinært kretsting i NBF Lofoten og Vesterålen hvor Brynjar Berntsen 
er valgt til ny kretsleder. 
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• Det er inngått avtale med Vegard Brekke som ny redaktør av Norsk Bridge. 
• Opplegget for NBF Organisasjonsdager 4. – 6. april 2008 gjennomgått. 
• KT orienterte om arbeidet med de nye lovene. Oversettelse pågår og  
lovene ventes ferdig trykket senest mars 2008. 
LU har planlagt møte 11. desember for gjennomgang opplæring, opplegget  
for NBF org.dager i april samt foreliggende appeller. 
• AA orienterte om arbeidet med å skaffe ny redaktør samt at arbeidet for 
å forbedre annonseinntektene for Norsk Bridge har vært mislykket. 
• AA orienterte om Nordkalottmesterskapet og den årlige 
Nordkalotturneringen skal finne sted i mai 2008 i Tromsø. 
  

Sak 3/05-07 Budsjett 2008 
• RH gjennomgikk budsjettutkastet for 2008 som var lagt opp ut fra 
erfaringstall og i samsvar med Handlings- og Økonomiplanen. 
• Styret besluttet å delta med representasjonslag Åpen klasse i  de første  
Mind Sports Games som finner sted i Beijing 2008. 
-  Styret besluttet videre å delta med ett lag i Junior VM og ett lag i 
Skoleklassen i VM i Beijing 2008 – dette fordi vi er kvalifisert til deltakelse i 
begge klasser. 
-  Siden WBF dekker kost og losji for begge ungdomslagene, vil disse kunne 
delta i Mind Sports Games hvis de blir slått ut i Junior VM. 
-  Styret bevilget kr. 100.000 til hvert av de tre lagene og forutsetter at 
eventuelle kostnader utover dette må dekkes av laget. 
-  Budsjettet til UIR økes således med kr 300 000 til samlet kr 730 000.  
-  Styret oppfordrer Dame- og Veteranlag som for egen regning er interessert 
i å delta i Mind Sports Games i Beijing 2008 til å melde sin interesse til NBF. 
Forbundet vil vil evt. foreta påmelding av laget som er best skikket til å 
representere Norge i disse klassene. NBF forbeholder seg også retten til å 
forkaste alle påmeldinger og å arrangere former for uttaksturneringer. 
• Styret diskuterte også virkningene av omlegging av struktur i 
Handlingsplanen, men dette vil først få budsjettmessige konsekvenser fra 2009. 
• TMU vil også vurdere arrangementsstøtten og legger dette frem på første 
styremøte i 2008. 
• Budsjettforslaget deretter vedtatt med et underskudd på kr. 73 706. 
 

Sak 4/05-07 Opplæring og Rekruttering 
• JOR gjennomgikk  Rekrutteringskampanjen 2007 og utvalget er godt 
fornøyd med opplegg og materiell som ble laget.  
• Det er foreløpig kun 12 kretser som har rapport til tross for at 
rapportering skulle skjedd innen 1. november. Styret er skuffet over 
svikten i store deler av kretsleddet og påpeker manglende oppfølging fra 
kretsenes side i forhold til beslutning fattet på bridgeting/kretsledermøter. 

 Det er så langt registrert 41 kurs med 510 deltakere og resultatet er 
dermed ikke i samsvar med forventningene og Styret må erkjenne en 
negativ medlemsutvikling.  
På konferansen i april 2008 vil URO gjennomgå resultatene fra årets 
satsing på rekruttering. 
• URO vil vektlegge å frembringe godt materiell til bruk for klubbene i 
fremtiden fremfor større kampanjer. 
• Styret støtter også JORs forslag om å gi støtte direkte til 
klubber/kretser og enkeltprosjekt  som frembringer resultat.. 
• Arbeidet med opplegget for utdanning av bridgepedagoger er i gang. 
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• JOR orienterte om samarbeidet i nordisk regi hvor man vil undersøke 
mulighetene for felles nordisk opplæringsmateriell og det er planlagt møte 
i Oslo 5. februar neste år. 
• Søknadsprosedyrene for Frifond ble gjennomgått og NBF vil også 
gjennomgå egen database for å bistå kretsene. Imidlertid forventes 
engasjement fra kretsene og det understrekes at siden forbundskontoret 
ofte mangler fødselsdata så må klubber/kretser selv gi beskjed. 
• URO vil i 2008 gjennomføre egne nybegynnerturneringer. 
• JOR, Lars Eide og RH samarbeider om opplegget for Nordisk juniorleir  
på Lillehammer 2008 og innbydelse sendes ut i februar. 
 

Sak  5/05-07 NBF 75 års status 
• RH gjennomgikk opplegget for ”Bridge med en kjendis” som går av 
stabelen 4. desember i Oslo. Pressemeldinger er sendt ut og sammen 
med Jubileumstreffen markerer dette avslutningen på forbundets opplegg 
med markeringen av 75 års jubileet. 
Styret konkluderer med at jubileumsåret er gjennomført i samsvar med 
plan og budsjett  og har bidratt til økt oppmerksomhet rundt forbundets 
virksomheter. 
 

Sak 6/05-07 NBFs strategiarbeid 
• HS innledet og har laget underlag for strategiarbeidet i forbundet. 
Styret diskuterte de ulike elementer og det er enighet om utviklingstrender 
som skal legges til grunn for det nye Handlingsprogrammet. 
Dette vil spesiellt innebære en utvikling hvor utvalgene får en mer 
policyskapende funksjon mens mer av det operative arbeidet legges til 
forbundskontoret.   
• Utvalgene vil levere innspill til HS som vil utarbeide forslag til 
strategidokument før neste styremøte. 
 
 

Sak 7/05-07 Eventuelt 
• RH redegjorde for arbeidet på nordisk plan og det ble avholdt møte i 
september i København for å utvide det nordiske samarbeidet. 
I første omgang er det satt i gang undersøkelse for å se på mulighetene 
for felles nordisk opplæring – utvikle en ”nordisk standard.” 
Det blir også et felles nordisk opplegg for utdanning/videreutvikling av 
turneringsledere, med første felles kurs i Vejle sommeren 2008. 
• NBU møte 2008 planlagt i Rottneros 24. mai. 
• Allan Livgård har takket ja til å stå som leder og koordinere 
juniorarbeidet i NBU regi. 
• Det er planlagt et felles nordisk sekretariatsmøte i Sverige september 
2008. 
• TMU skal markedsføre og få ut bedre informasjon om 
Bedriftsmesterskapet 2008. 
• SB redegjorde for endringene SM Damer men understreket at det 
fortsatt ikke blir balanse mellom utgifter og inntekter. 
Det legges opp til regionale puljer og en elitepulje fom 2008/2009.  
• Vedtak:  Etter forslag fra TMU utvides Veteranklassen under Norsk 
bridgefestival til å få NM status fra 2008. 
• Rolf Lersbryggen overtar som leder av Utvalg for internasjonal 
representasjon (UIR)  
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• Styret gjennomgikk rapport fremlagt av Sten Bjertnes etter den 
historiske triumfen i Shanghai med gull for nasjonslag i Bermuda Bowl. 
Styret komplimenterte Sten Bjertnes for utmerket arbeid både før, under 
og etter mesterskapet og med en glimrende rapport. 
• NBF Organisasjonsdager 2008 planlegges 4. – 6. april med vekt på 
oppsummering/videreføring av Rekrutteringskampanjen 2007 samt 
opplæring av turneringsledere. 
• Neste styremøte planlagt 1. og 2. mars 2008. 
 
 

Rune Handal 
Referent  
Oslo, 03.12.2007 
 
 
 
Signatur: 
 
 
 
Helge Stanghelle                     Jan Olav Røseng           Kenneth Syversen 

 
 
 
 
 
Sigmund Bakke                               Asbjørn Anthonsen                             Reidar Johnsen 
 
 
 
 
 


