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Referat - Styremøte NBF  3. – 4. desember 2005 
 
Sted: Rica Victoria Hotell, Oslo 
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), Asbjørn Anthonsen (AA), John Helge Herland (JHH) og Kyrre Tangen 
(KT). 

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

Lovutvalget v/ Kyrre Tangen 
 

Sak 1/07-05 Referat 
 Referat fra styremøtet 10. november 2005 godkjent. 

 
Sak 2/07-05 Orientering fra administrasjonen 

•   RH orienterte om en hektisk høst hvor sesongstart,  etablering av Norsk 
Tankesportforbund, IT prosjektet, medlemskort og  fordelsprogram, 
medlemsregistrering 2006, økonomi og budsjett, TV produksjon, planlegging av 
kommende bridgefestivaler og Nordisk Mesterskap 2007 var stikkordene. 
SparTi ble introdusert 5. oktober, løsningene er godt mottatt og 113 klubber har tatt 
SparTi i bruk – dette er over forventningene. IT møte mellom de nordiske forbund 
planlagt for videreutvikling. 
Turneringsvirksomheten viser nedgang til 27 lag i SM 2. div. Damer, nedgang for 
NM klubblag til 284 mens Seriemesterskapet har jevn tilslutning med 485 lag.  
Inntektene fra turneringsvirksomheten 2006 ventes allikevel som for inneværende år. 
Bridgebiblioteket flyttet til Universitetsbiblioteket og etter katalogisering vil dette 
være tilgjengelig for medlemmer og publikum – ventelig før påske 2006. 
Nordisk mesterskap 2007 planlegges på Lillehammer 5. – 10. juni. Dette faller 
sammen med nordisk møte i NBU, kretsledermøte og markering av NBFs 75 års 
jubileum. 
Medlemsregistrering for 2006 viser en nedgang (379) til 10 257 medlemmer. 
Personlig medlemskort sendes ut med Norsk Bridge i desember sammen med 
lanseringen av NBFs Fordelsprogram. 
•   Listen over inn- og utmeldinger gjennomgått og 12 klubber er meldt ut som 
medlemsklubber mens 3 klubber er tatt opp. Dette er Hjerngranden BK, 
Storsteinnes BK og Skjolden BK. I alt har NBF nå 480 klubber.  
• Regnskapsrapport pr. 1. november gjennomgått og tatt til etterretning.  
Positivt resultat ventes for 2005 over budsjett og forbundet har god likviditet. 
Salgsvirksomheten har noe synkende tendens og omsetning 2005 vil ligge mellom 
kr. 900 000 – 1 000 000.  
Fremdeles brukes mye krefter på innkreving og nærmere 100 purringer ble utsendt i 
november. 
  

Sak 3/07-05 Hendt siden sist 
•  SB orienterte om vurderinger mht. NM for klubblag for å unngå walk 
over i 1. runde – TMU ønsker å stimulere til aktivitet.  
Likeledes vil TMU til neste styremøte fremme forslag vedrørende SM 
Damer – diskutert også på tidligere styremøte. Turneringen går nå med 
underskudd rundt kr. 50 000. 
IHj ba om at det ble sendt brev til alle damer som har deltatt i SM Damer for 
å stimulere til økt deltakelse. BAH anså også at informasjon har vært 
mangelfull og ba om at dette forbedres. 
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Turneringsreglementet har fått god mottakelse. 
SB orienterte også om  arrangementet og kritikken som har fremkommet 
etter SM 2. div. helgen  i Bergen i november samt TMUs håndtering.  
NBF Hordaland bør beklage gjennomføringen av arrangementet overfor 
deltakende lag og NBF – gjennomføringen var under standard som er 
etablert. 
HS presiserte at SM er NBFs arrangement, men med lokal arrangør, og at 
TMU må påse at gjennomføringen får tilfredsstillende kvalitet. 
Avslutningsvis kommenterte SB Rekrutteringsdivisjonen og kretsene  
oppfordres til å skape aktivitet. 
• SM orienterte om etableringen av websidene til Ungdomsutvalget som 
nå er operative. Det oversatte kurset ”Learn to play bridge” ventes operativt 
tidlig i vinter og Ungdomsutvalget skal arbeide videre med planene om 
nettbasert bridgeopplæring. 
RU vil også kontakte Svensk Bridge for å få info om det svenske forbundets 
rekrutterings/opplæringsaktiviteter. 
AA understreket at nybegynnerkursene må få mer oppmerksomhet. 
• IHj  redegjorde for UIRs planer før neste års internasjonale oppgaver. 
• BAH redegjorde for Pål Tore Fondeviks arbeid med juniorsidene og om 
planleggingsarbeidet i NBF 75 års komite. PU vil redegjøre for 
jubileumsplanene på bridgetinget i Trondheim i juni 2006. 
• KT orienterte om oppmerksomheten rundt  de siste appellene under 
bridgefestivalen på Lillehammer. Lovutvalget ønsker å forbedre 
appellbehandlingen under festivalene for å få mer profesjonalitet, men det er 
vanskelig å få kvalifisert deltakelse. 
EBL arrangerer nytt lovkurs i Italia i februar 2006 og KS vil delta fra NBF. 
Lovutvalget ønsker å kvalifisere flere for lovarbeidet. 
 

Sak 4/07-05 Budsjett 2006 
• Styret behandlet forslag til budsjett 2006 hvor også regnskapsfører Nils K. 
Kvangraven deltok.  
Styret konstanterer noe synkende medlemstall, lavere lisensinntekter,  lavere 
inntjening fra mesterpoeng og salgsinntekter enn det som er lagt til grunn i 
Handlings- og Økonomiplanen 2004 – 2008. Likeledes er det usikkerhet rundt 
automatinntektene. 
Forbundets driftskostnader er redusert i forhold til tidligere år. 
Mht. UIR er signalene fra Kretsledermøtet i Ålesund  lagt til grunn for 
prioriteringen, og for 2006 ytes støtte til Åpent lag, juniorene/skolelagets 
deltakelse i Ungdoms VM og delvis Damer (forutsetter enten 
egenandel/sponsorstøtte).  
Bruttoutgiftene til representasjonslagene er kr. 550 000 før overføring fra 
Poenghøsten med kr. 50 000. 
Styret understreker at 2006 budsjettet er svært stramt og forbundets fremtidige 
finansiering vil bli tatt opp som tema på Bridgetinget i Trondheim 2006. 
• Vedtak: Budsjettet for 2006 vedtatt med resultatmål kr. 280.240,-. 
  

Sak 5/07-05 Forberedelser Bridgetinget 2006 
• Bridgetinget finner sted på Rica Nidelven Trondheim 9. – 11. juni 2006. 
Innkallelse sendes ut før 15. januar, begrunnete forslag skal foreligge før 15. 
februar og dagsorden med alle saksdokumenter skal kunngjøres innen 1. april. 
Styret gjennomgikk arbeidet med revisjon av Handlingsplanen og forslag/saker 
som vurderes fremmet for tinget.  
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Sak 6/07-05 Norsk Tankesportforbund 
• Etter initiativ fra NBF ble Norsk Tankesportforbund etablert i Oslo den 15. 
november 2005 som en sammenslutning av 6 forbund som utøver organisert 
tankesport under konkurransemessige vilkår.  
Tankesportforbundet er en paraplyorganisasjon og supplement til Norges 
Idrettsforbund og vil ha kontakt med offentlige myndigheter samt representere 
norsk tankesport internasjonalt gjennom The International Mind Sports 
Association (IMSA). 
Helge Stangheller er valgt til president og Anne Lene Johnsen representerer 
også NBF i styret. 
Innledningsvis konsentreres arbeidet mot å skape oppmerksomhet rundt 
etableringen samt etablere kontakt med myndighetene. 
NBF fungerer som sekretariat for Norsk Tankesportforbund. 
 

Sak 7/07-05 NBF Organisasjonsdager 2006 
• RH orienterte om planene for 2006 og forbundet ønsker å arrangere 
samling for tillitsvalgte på Gardermoen 3. – 5. mars 2006. 
Invitasjon sendes samtlige klubber/kretser og programmet vil bl.a. inneholde 
informasjon fra Styret samt være en workshop for den nye Håndboken for 
tillitsvalgte.  
BAH og RL vil arbeide med programmet sammen med RH. 
 

Sak 8/07-05 Norsk Bridgefestival 
• KS orienterte om evalueringen etter årets vellykkede arrangement på 
Lillehammer. Evalueringen viste enkelte områder som ønskes forbedret og 
dette er medtatt i planene for 2006. 
Årets arrangement ga et underskudd for BridgeMedia Ltd., men det arbeides 
med sponsorprogram som skal sikre fremtidige festivaler samtidig som 
kostnadsstyringen skal forbedres. 
Avtaler med BridgeMedia Ltd. er forlenget for 5 år og likeledes er avtaler 
inngått med hall og hotell på Lillehammer – her vil festivalen finne sted både 
2006 og 2007. 
 

Sak 9/07-05             Eventuelt 
• IHj fremla rapporter fra EM og VM for juniorer og Nordisk Mesterskap. 
Styret verdsetter at rapportene nå har felles mal.  
Samtidig påpekes at lagene har ansvar for omtale i Norsk Bridge.  
Når en representasjonsspiller velger å skrive skildringer i BIN fremfor Norsk 
Bridge, når forbundet har betalt kostnadene ved deltakelse i Europa og 
Australia – oppleves dette som uakseptabelt. UIR tar opp forholdet med 
vedkommende. 
• Forslag om innstilling til Årets Tillitsvalgt anbefales fremmet for 
Kretshederstegn. 
• Styret planla arbeidet med årsoppgjør 2005 samt Styrets beretning og 
dette opplegget er også gjennomgått med revisor. Utvalgene skal ha sine 
innlegg klare til 10. januar. 
• Vedtak: Ogndal Bridgeklubb er tildelt arrangementet som arrangør av 
finalen i NM Klubblag 2007 i Steinkjer. 
• Vedtak: Etter forslag besluttet Styret å melde NBF inn som medlem i 
den nyetablerte paraplyorganisasjonen for det frivillige Norge – FriNor. 
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Rune Handal 
Referent  
 
Oslo, 07.12.2005 
 
 
 
 
 
Signatur: 
 
 
 
Helge Stanghelle                     Svein Markussen Sigmund Bakke 
                    

 
 

Inger Hjellemarken                     Kenneth Syversen Berit Anna Hanssen                     
 
 
 
Asbjørn Anthonsen Rolf L. Lersbryggen John Helge Herland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


