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Referat - Styremøte NBF 5. - 6.  mars 2005 
 
Sted: Rica Hotell Gardermoen 
Møteleder: Helge Stanghelle 
Referent: Rune Handal 
Tilstede fra  
Styret: Helge Stanghelle (HS), Rolf Lassen Lersbryggen (RLL),  Berit Anna 

Hanssen (BAH),  Inger Hjellemarken (IHj),  John Helge Herland (JHH) 
og Asbjørn Anthonsen (AA). 

Administrasjon: Rune Handal (RH)  
Kopi: Kontrollkomitéen v/ Øyvind Ludvigsen 
 Lovutvalget v/ Kyrre Tangen 
 
Sak 1/01-05 Referat 

 Referat fra styremøtet 4. – 5. desember 2004 godkjent. 
 
Sak 2/01-05 Orientering fra administrasjonen 

•    RH orienterte om inngåelse av IT avtalene i København desember. 
Prosjektet startet opp i Oslo 1. februar og utviklingen er i samsvar med 
prosjektplaner -installasjon i Oslo begynner medio april. 
* NBF tok initiativ til innsamling til ofrene etter tsunamikatastrofen og NBF 
ga kr. 25.000,-. 
* Arbeidet med lotteriet 2004 fullført. Regnskap settes opp og garantien 
heves etter at lotteriet formelt godkjent av politiet. 
* Møte gjennomført med Sjakkforbundet med invitasjon til å vurdere 
samarbeid om etablering av Norsk Tankesportforbund. Styret i 
Sjakkforbundet reagerte positivt på henvendelsen og nytt møte finner sted 
etter påske. 
* Arbeidet med sponsorjakt EM 2007 pågår med bl.a. samtaler med Lars 
Martin Kaupang mfl. Dessverre ingen konkrete resultat og nytt møte med 
kommunen og fylkeskommunen finner sted i Stavanger medio april. 
* Eliteturneringen som var under planlegging i Sogndal i juni finner ikke sted 
pga. manglende interesse. 
* Årets første klubbutsendelse med nåler etc. gjennomført i februar. 
* Medlemstall oppdatert pr. 1. mars og kretsenes andel overføres før påske 
– underkant av kr. 600.000,-. 
* 4. kvartalsregnskap 2004 ble utsendt medio februar. 
* Idrettsbutikken hadde god utvikling siste kvartal 2004 og nettoresultat ble 
ca. 80.000 over budsjett på årsbasis. Varelageret ved årsskiftet kr. 500.000 
etter avskrivinger på ukurans kr. 43.000,-. 
* Mye fakturering i begynnelsen av året, medlemsavgift, lisens, NM 
klubblag, 4. div., startkontingent NM Par etc. – fører til pt. mye utestående. 
Mye purringer desverre fortsatt nødvendig. Kundefordringer 2.2 millioner. 
* Solid likviditet og likviditetsplassering vurderes i april. 
* 15 klubber ble innrapportert til Disiplinærkomiteen etter at utestående 
fordringer ikke var oppgjort. HS kommenterte at behandlingen av  klubbene 
som ble oversendt Disiplinærkomiteen var ryddig. Samtlige, unntatt  en 
(Berlevåg BK) – har nå gjort opp gamle forpliktelser. Berlevåg NK med 
medlemmer ble suspendert den 25. januar hvilket innebærer spilleforbud 
samt at mesterpoeng ikke registreres. 
* Møte på Lillehammer med kommunen om Norsk Bridgefestival 
gjennomført og nytt møte planlagt i april samt med Styringskomiteen på 
Olrud før påske. 
* Møte med LNU (Landsrådet for norske Ungdomsorganisasjoner) og 
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søknad til Frifond innsendes før 15. mars. Men dessverre – under 20 
klubber m/ 5 medlemmer under 26 år. 
* Knut Palmstrøm besøkt og avtale inngått om overføring av litteratur.  
Bridgebiblioteket hos NBF vurderes overflyttet Nasjonalbiblioteket på 
Drammensveien i Oslo. 
* Arbeidet med Styrets beretning og årsregnskapet 2004 fullført. 
* NBF har tatt initiativ til nordisk sekretariatskonferanse som avholdes i Oslo 
i slutten av august. 
  

Sak 3/01-05 Hendt siden sist 
• IHj orienterte om juniorsamlingen avholdt i Tr.heim ledet av John 
Våge som del av forberedelsene til årets int. mesterskap for 
juniorene.  
EM for yngre juniorer er flyttet fra Polen til Italia. 
*  Rapport fremlagt av Alf Jensen etter OL i Istanbul følges opp av 
UIR.  
Mht. uttak for damelag til Nordisk 2005 så skjer uttaket etter Olrud 
turneringen. 
HS ba om klar policy og kriterier for uttak av kommende 
damelandslag. 
* Laget til Nordisk Åpen klasse deltar i Bonn turneringen som del av 
forberedelsene til Nordisk i Danmark i juni. 
*  Vedtak:  Innstillingen fra UIR til deltakelse i Nordisk Mesterskap 
2005  Åpen klasse vedtatt. Uttak – Tor Bakke, Magne Eide, Jim 
Høyland, Sam Inge Høyland og Sven-Olai Høyland (spillende 
kaptein). 
•    HS orienterte om EBL seminaret 2005 i Torino hvor NBF var 
representert ved HS, SM, RH og Lars Eide. Seminaret var innrettet 
mot organisasjonsmessige spørsmål samt opplæring og 
ungdomsarbeid. 
Seminaret hadde stor deltakelse fra de europeiske forbund og ga god 
anledning til å knytte kontakter og utveksle informasjon.  Kontakten 
mellom de nordiske forbund ble utvidet og man la også vekt på den 
positive utviklingen i Polen. 
Siden WBF nå har akseptert IOCs dopingreglement og WADAs ”The 
Code” må NBF nå informere våre representasjonsspillere og 
organisasjonen for øvrig mht. deltakelse i int. turneringer. 
•    RLL orienterte om opplegget for NM finalen for klubblag på Ski 4.-7. 
mai. 
RH og RLL deltar fra forbundet under åpning/avslutning. 
•     AA ba om at utkastet  til ny til Håndbok for tillitsvalgte (utarbeides 
av Per Watz) oversendes Styret straks utkastet foreligger. 
•  BAH orienterte om domenet bridge.no samt ny logo for 
bridgefestivalen.  
 

Sak 4/01-05 Årsregnskap og Styrets beretning 2004 
• RH gjennomgikk arbeidet med årsregnskapet og Styret foretok 
diverse endringer i notene for bedre oversikt over disposisjon av 
resultat. 
• HS gjennomgikk Styrets beretning og mindre korreksjoner ble 
foretatt. 
• Vedtak: Årsregnskap og Styrets beretning 2004 vedtatt. 
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Sak 5/01-05 Kretsledermøtet i Ålesund 
• HS innledet og Styret gjennomgikk forberedelser og opplegg for årets 
møte 11. og 12. juni. Det foreligger ingen spesielle saker til behandling fra 
bridgetinget på Lillehammer 2004 og det er mottatt kun ett innspill til møtet 
(NBF Østfold & Follo). Endelig innkalling m/saksdokumenter utsendes før 
11. april.  
 

Sak 6/01-05 Tankesportforbund 
• RH redegjorde og viste til Handlingsprogrammet 2004-08 hvor det 
heter at NBF skal ta initiativ til etablering av ” Norges 
Tankesportforbund.” Dette skal samle flere forbund og være et 
supplement til Idrettsforbundet - hensikt er bl.a. offentlig støtte og økt 
offentlig oppmerksomhet og anseelse.  
Møte er avholdt med Sjakkforbundet som også har behandlet 
forespørselen i styremøte. Forbundene har også sett på etableringen 
av tilsvarende virksomhet i Danmark. Styret ønsker at NBF skal spille 
en sentral rolle i det videre arbeidet. 
• Vedtak: RH arbeider videre med Sjakkforbundet for å utarbeide 
forslag til strategi for etablering av Tankesportforbund. 
 

Sak 7/01-05 Orientering om 2007 
• RH orienterte om arbeidet med EM Stavanger 2007. Fremdeles er 
ingen sponsoravtaler på plass og Styret ba om innstilling før 1. mai 
for å ta endelig beslutning om Stavanger. 
• Styret har nedsatt en arbeidsgruppe med Per Bryde Sundseth 
(leder), Geir Gisnås og BAH som har til mandat å planlegge, 
forberede og gjennomføre alle tiltak som NBF fra sentralt hold 
organiserer i forbindelse med forbundets 75 års jubileum. Styret 
ønsker en verdig markering av jubileet innen fornuftige økonomiske 
rammer. 
Styret gjennomførte en brainstorming m/ Per B. Sundseth og  Geir 
Gisnås som markerte oppstarten av arbeidet. Gruppen skal legge 
frem en skisse til kretsledermøtet i Ålesund. 
 

Sak 8/10-04 Eventuelt 
• IHj  fremla kortfattet rapport fra Rolf E. Olsen som omsider er 
mottatt etter OL i Istanbul høsten 2004 – tatt til etterretning. 
IHj utarbeider oppsett/krav til rapportering fra internasjonal deltakelse. 
• RH orienterte om hensikten med nordisk møte i Oslo i august. 
Notat om nordisk samarbeid fremlegges for styret før bridgefestivalen 
på Lillehammer. Styret ga uttrykk for ønsket om sterkt engasjement 
og et godt fungerende nordisk samarbeid. 
• Forslaget til terminliste 2005-2006 gjennomgått og godkjent. 
• Innstilling fra NBF Aust-Agder til NBFs Fortjenestemerke 
behandlet. Styret konkluderte med anbefaling av Kretshederstegn. 
• Styret gjennomgikk og gjorde enkelte endringer i statuttene for 
æresbevisninger i NBF.  
• Henvendelse fra Svein A. Peterson og Eitan Zuckemann om 
organisering av bridge for døve behandlet. Styret ønsker ikke eget 
utvalg men vil arbeide for integrasjon og tilrettelegging. 
• HS orienterte om invitasjon fra EBL til deltakelse i det 10. verdens-
mesterskap for juniorer i Sydney i august – kun 5 lag deltar fra 
Europa.  
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• HS orienterte om innbydelse til deltakelse EBL University Team i 
Rotterdam. Publiseres på hjemmesidene og deltakelse skjer evt. på 
egen bekostning. 
• Bridgetinget juni 2006 avholdes i Trondheim. 

 
Rune Handal 
Referent  
Oslo, 17.03.2005 
 
 
Signatur: 
 
 
Helge Stanghelle             Rolf L. Lersbryggen                                   Berit Anna 
Hanssen 

 
Inger Hjellemarken            John Helge Herland                                     Asbjørn 

Anthonsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


