
 

Referat styremøte NBF 05/17 – 9. – 10. desember 2017  
 

Sted:   NBFs kontorer, Ullevål Stadion 
Møteleder:  Kari-Anne Opsal  
Referent:  Allan Livgård 
Tilstede:   Kari-Anne Opsal (KAO), Astrid Steen Lybæk (ASL), Tom 

Danielsen (TD), Jan Muri (JM), Olav Olstad (OO),  
Gunn Helness (GH), Kristian B. Ellingsen (KBE) 

Forfall:   Eva Flått (EF)  
  

AGENDA: 
 
1/05 - 17 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra  

forrige styremøte        
Innkalling og saksliste godkjent. 
 
Styret gjennomgikk vedtak og oppgaver fra sist styremøte. Styret 
ønsket fortgang i at det tas tak i klubber som ikke rapporterer 
spilleaktivitet.  
 
AL informerte om at arbeidet med å lage ny stillingsinstrukser ikke har 
blitt prioritert den siste perioden på grunn av tidsnød.  

 
2/05 – 17  Orientering/beslutningssaker fra administrasjonen   

- Turneringer 
I NM for klubblag var det en gledelig økning i antall lag – årets (2018) 
tall er 247. Vi innførte også en egen klasse for ferske lag med egen pris 
– Askeladdenprisen. Dette var lag med spillere med færre enn 3 MP 
eller som aldri hadde spilt NM Klubblag. Her tilmeldte det seg gledelige 
24 lag.  
 
I SM er det også en økning i antall lag i 4. divisjon – opp fra 210 til 223. 
Arrangementet 1. og 2. divisjon ble avholdt i NBF Oslos nye lokaler og 
styret ønsker å berømme kretsen for et flott gjennomført arrangement. 
Det er en del spillere som ønsker seg tilbake til hotell eller lignende, 
både av plasshensyn og det at man er samlet utenom bridgen. 
Administrasjonen vil ifm andre helg gjennomføre en 
spørreundersøkelse blant deltakerne slik at vi i fremtiden kan arrangere 
den type arrangement deltakerne ønsker. 
 
I MP-treffet var det ca 100 par flere i år enn i fjor. Vi ser at kommenterte 
spill er populært og kommer til å videreføre dette i de neste årene.  
 
NM Dame- og Veteranlag samt Bedriftsmesterskapet vil i år gå i 
Stavanger. Dette ble besluttet av styret på epost i november.  
Vedtak (fra epostbehandling): NM Dame- og Veteranlag samt 
Bedriftsmesterskapet legges til Quality Hotel Stavanger Airport 10. – 11. 
mars 2018. 
 
Bridge for Alle på Tenerife opplever en liten nedgang i antall deltakere i 
januar. Dette skyldes nok i hovedsak at vi har problemer med å få nok 
rom på spillerhotellet, da de har «solgt seg» til en engelsk 
reiseoperatør. Per Bryde Sundseth gjør sitt beste for å plassere 
deltakere på andre hotell, men mange finner seg også egne 



 

alternativer. Det jobbes med eventuelle alternativer for årene fremover 
dersom situasjonen ikke bedrer seg.  Arrangementet i november gikk 
fint, men er fortsatt ikke større enn at arrangementet går ca i balanse.  
 
- Rekruttering 
Det har i høst vært arrangert nytt begynnerkurs på BBO med ca 50 
påmeldte. Samtidig har det vært forsøkt å arrangere «juniorfredager» 
på BBO, men foreløpig med begrenset deltakelse. 
 
Spillet dag har hatt innslag fra lokale bridgeklubber på en 5-6 plasser.  
 
Båsmo BK har tatt initiativ til en storstilt satsing blant skoleelever og har 
planer om å tilby alle skoler i lokalmiljøet lynkurs i bridge. Blant annet 
har de bestilt 1000 lynbridgekortstokker til dette. Initiativet henger også 
sammen med at klubben skal arrangere finalen i NM for Klubblag 2018. 
 
- BIN 
Styret fikk anledning til å komme med innspill til NBFs spalte i 
julenummeret som måtte være klar kort tid etter styremøtet.  
 
- EBL Officers seminar i Belfast 
EBL vil arrangere sitt bi-årlige officers seminar i Februar i Belfast. For 
NBF er det viktig å delta for å fremme ASLs kandidatur til EBLs 
sentralstyre. Samtidig vet vi at det blir en hard kamp om presidentvervet 
i EBL til sommeren, og vi må finne ut hvem NBF skal støtte.  
 
Vedtak: KAO, ASL og AL representerer NBF i Belfast. 
 
- Fakturerte medlemskap 2017 
NBF har i 2017 fakturert medlemskap for 9001 medlemmer – en 
oppgang på 6 medlemmer fra 2016. Av disse var 600 I-medlemmer og 
193 juniormedlemmer. Erfaringsmessig vet vi at det er en del flere 
juniormedlemmer som er fakturert gjennom juniorleiren og «gjemmer» 
seg blant I-medlemmer. 
 
- Økonomi: 
Viego har utarbeidet et estimert årsresultat som viser et overskudd på 
kr 300.000. Styret gjennomgikk siste månedsrapport og er godt fornøyd 
med det sannsynlige økonomiske resultatet.  
 
Samtidig har det kommet frem at en feilføring fra 2016 medfører at 
reisekostnadene for første helg av divisjon 2017 var kostnadsført i 
2016. Det medfører at årsresultatet i 2016 var 264.000 lavere enn det 
burde vært, og at årets resultat i realiteten skal reduseres tilsvarende.  
 
- MVA-kompensasjon 
NBF sentralt mottar 541 245 i MVA-kompensasjon i 2017 basert på 
tallene i 2016. Totalt får organisasjonen 1.328.948. Styret oppfordrer 
fortsatt flere klubber og kretser til å søke om MVA-kompensasjon.  
 
- Kompensasjon for bortfall av lotteriinntekter 
NBF har i flere år mottatt støtte for bortfall av tidligere lotteriinntekter. 
Nye forskrifter gjør at denne støtten vil bortfall i 2019, men at NBF 
sannsynligvis vil få støtte fra en overgangsordning i 2018. De siste 



 

årene har denne støtten vært på kr 390.400.  
 
- Kretsbesøk 
Administrasjonen vil fortsette sine kretsbesøk og har planlagt besøk til 
NBF Vestfold i løpet av våren 2018. Samtidig har vi fått signaler om at 
NBF Buskerud og NBF Romerike og Glåmdal også kan tenke seg 
besøk.  
 
- Nordisk administrasjonsmøte 
Administrasjonen i Norge, Sverige og Danmark møtes i januar i 
Falkenberg for å utveksle erfaringer og bygge samarbeid. Slike møter 
finner sted ca hvert annet år. I år er blant annet sakene på agendaen: 
- IT/Turneringer 
- Skolebridge/rekruttering 
- Disiplinærkomiteer 
- Turneringsledere 

 
 - Nordisk Bridge Union (NBU) 

Norsk Bridgeforbund har nå tatt over administrasjonen av NBU fra 
Danmarks Bridgeforbund. ASL og AL har hatt ett møte i den 
forbindelse, men foreløpig er det lite å gjøre. 
 
- Mistanke om uredelig spill 
Som referert til i tidligere styrereferat har det i en viss tid vært mistanke 
om at norsk toppspiller har spilt uredelig. Disiplinærkomiteen har nå 
konkludert med at det ikke er mistanke om uredelig spill på grunnlag av 
det materialet de har innhentet. Til hjelp i saken har det svenske 
bridgeforbundets disiplinærkomite vært.  
 
I samråd med spiller har NBF publisert en offentlig forklaring. 
 
- Champions Cup 
Vikersund BK ble nr 2 i denne prestisjetunge turneringen – NBF 
gratulerer så mye! 
 
- Ny resultatvisning 
Ny resultatvisning er nå rullet ut til at klubber som bruker NBFs 
hjemmesider. Tilpasninger finnes for de som har eksterne hjemmesider. 
Gode kritikker fra medlemmer. NBFs administrasjon kommer til å 
undersøke mulighetene for tilsvarende visning for lagturneringer i 2018. 
 
- Serverproblemer 
I forbindelse med oppgraderinger av serverparken hos Eightcom 
opplevde NBF en uke med diverse småproblemer med hjemmesider 
etc. Dette skal nå være i orden igjen, og oppgraderingene medfører 
forhåpentligvis enda mere stabilitet. 
 
- Gjesteblogger 
Christer Christoffersen har tilbudt seg å blogge litt på bridge.no. Styret 
ønsker at man på sikt får flere personer som blogger, og at eventuell 
betaling gjøres etter antall treff etc.  
 
 

  



 

- B+M 
4 klubber har til nå bestilt Bridge+More til klubbruk. Administrasjonen 
jobber fortsatt tett med utviklerne for å tilpasse systemet til norske 
forhold. Det er ventet at flere klubber innen kort tid kommer til å ta i bruk 
systemet.  
 
- Båsmo BK 
Båsmo BK er arrangør av NM-finalen for klubblag i 2018 og har i den 
forbindelse satt i gang et storstilt rekrutteringsprosjekt i distriktet. Alle 
lokale skoler skal få tilbud om bridgekurs/lynkurs, og de har blant annet 
bestilt 1000 stk lynbridgekortstokker til dette. NBF støtter helhjertet opp 
om slike initiativ.  
 
- Kvinesdal BK 
Har gitt en hjertestarter til den lokale idrettshallen gjennom et tilbud fra 
Røde Kors til alle bridgeklubber. Klubben spiller i kantina og har dermed 
fått økt tryggheten både til medlemmene i klubben, men også den 
lokale idretten.  
 
Beslutningssak – samarbeidsavtale Legalis 
AL presenterte forslag til samarbeidsavtale med advokatfirmaet Legalis. 
De har en modell hvor de tilbyr reduserte priser på justjenester til 
foreninger etc. Fordeler med avtalen i tillegg var gratis første samtale 
samt en del type e-tjenester.  
 
Styret ønsket at avtalen skulle inneholde konkret hva Norsk 
Bridgeforbund fikk ut av en slik avtale i stedet for en tekst om intensjon. 
 
Vedtak: AL får fullmakt til å inngå avtale med Legalis såfremt de tilbyr 
en avtale som også innebærer at Norsk Bridgeforbund tjener på denne 
direkte. AL vil forhandle videre med Legalis. 
 
Beslutningssak – tildeling av NM Par 2018/ NM Lag 2019 
Det forelå kun en søker til hver av arrangementene og Styret er opptatt 
av at man skal forsøke å få flere søkere. Det ble diskutert mulighetene 
for å presentere de muligheter en finale gir på Bridgetinget, gjerne hvor 
tidligere arrangører forteller litt om hva de har fått ut av en slik finale.  
 
Vedtak: 
Lyngdal BK i samarbeid med Rosfjord Strandhotell tildeles finalen i NM 
Par 2018. NBF Rogaland tildeles finalen i NM for Klubblag 2019. 
 

3/05 - 17 Forlengelse av åremål generalsekretær 
Åremålet til generalsekretær Allan Livgård utløper høsten 2018, og det 
skal i følge kontrakten vurderes forlengelse 6 måneder før kontraktens 
utløp. KAO presentere saken for styret. 
 
Vedtak: 
Styret innstiller på å forlenge åremålet til Allan Livgård med fem nye år 
ved kontraktens utløp. KAO får fullmakt til å avtale detaljer med Allan 
Livgård.  
    

4/05 - 17  Bridgetinget 2018        
Bridgetinget 2018 arrangeres på Quality Hotel Entry på Kolbotn. AL 



 

sørger for å innkalle innenfor fristen.  
 
Siden sist har det vært endringer i firmaet NBF har brukt til revisjon 
(valgt av Tinget). MGI Asker har blitt en del av KPMG og vår «faste» 
revisor Lars Bakketun har sluttet med revisjon. Styret kommer i 
utgangspunktet til å fremme forslag om å fortsette med KPMG som 
revisor, men ber samtidig administrasjonen vurdere alternativer frem til 
forslagsfrist.  
 
AL hadde videre laget et saksdokument som ba styret ta stilling til 
hvordan de ønsket å lage noen viktige saksdokumenter til tinget som 
årsberetning, handlings- og økonomiplan.  
 
Styret diskuterte innholdet i de ulike dokumentene og kom med 
konkrete forslag til innhold. 
 
Vedtak:  
KAO og AL har ansvaret for å lage et utkast til de ulike dokumenter. Når 
det gjelder årsberetning sendes utkastet på epost til styret så fort det er 
klart, og styremedlemmer gir direkte tilbakemelding på epost.  
 
Handlings- og økonomiplan besluttes på neste styremøte. Her er det 
viktig at det går klart frem av saksdokumentet hva som er gjort av 
punkter i handlingsplanen.   
 

5/05 - 17 Budsjett 2018        
 Styret ble forelagt budsjett for 2018 av AL hvor det ble lagt opp til et 

overskudd i størrelsesorden kr 600 000. Fra siste vedtatte økonomiplan 
(Bridgetinget 2016) var det budsjettert med et overskudd på kr 394 000, 
årsaken til differansen er at Norsk Bridge med en kostnad på kr 300 000 
nå er tatt ut av budsjettet.  
 
Styret ønsket at man kuttet i budsjettert lotterikompensasjon på grunn 
av usikkerhet rundt ordningen, samt at man gjorde noen endringer 
vedrørende Marit Sveaas IBT.  
 
Samtidig diskuterte styret muligheten for å endre på den vedtatte 
økningen av serviceavgift fra kr 13 til kr 15, og ønsket at denne skulle 
settes til kr 14. Årsaken til det er at man ikke har rukket å oppfylle 
handlingsplanens punkter om rekruttering (ny rekrutteringsstrategi skal 
være klar til Bridgetinget 2018), og at det dermed nok ikke vil brukes 
hele posten for rekruttering i 2018.  
 
Vedtak:  
Budsjett 2018 er vedtatt med de endringer som er beskrevet over. Dette 
er ført inn i budsjettet underveis i styremøtet. 
 

6/05 – 17 Internasjonalt        
Sportssjef Jon-Egil Furunes hadde laget en rapport om 2017 som styret 
gjennomgikk. Det har vært et år med mye aktivitet, og styret er positive 
til at det ser ut til «å skje noe» i internasjonal sektor. 
 
Resultatene har vært varierende, og særlig Nordisk Mesterskap var en 
skuffelse. Det viser at vi fortsatt har en jobb å gjøre med å forbedre 



 

satsingen. Samtidig viser andre internasjonale resultater at Norge 
absolutt har nivået inne.  
 
Juniorplan: 
Sten Bjertnes hadde laget et drøftingsforslag til styret vedrørende 
styrets ønske om å få på plass en sportsplan for juniorer. 
Administrasjonen mener at dette arbeidet bør settes i sammenheng 
med ny rekrutteringsstrategi, men styret var ikke nødvendigvis helt enig 
i dette. Styret ønsker at man lager en prinsipiell plan som ivaretar den 
sportslige siden av dette, så kan man eventuelt «koble på» 
rekrutteringsbiten senere. 
 
Vedtak: 
Administrasjonen får i oppgave å lage en juniorsportsplan i løpet av 
januar måned. Planen sendes på høring i februar og vedtas endelig på 
styremøtet i mars. Planen bør på samme måte som sportsplan for 
åpen/damer inneholde en overordnet plan og en mer detaljert årsplan 
fra år til år. 
 

7/05 – 17 Bridgefestivalen        
Styret besluttet i styremøte 4/17 at festivalen legges til Drammen om 
man får oppfylt visse kriterier som skissert av en arbeidsgruppe. Styret 
ble oppdatert på status på dette, og man er fortsatt ikke helt fornøyd 
med hva som er oppnådd. Dette vil det jobbes videre med. 
 
Vedtak: Bridgefestivalen 2018 arrangeres i Drammen på tidligere 
vedtatte tidspunkter.  
 
Festivalprogrammet ble kort diskutert, og administrasjonen og 
festivalgeneral jobber videre med dette. Styret får programmet til 
godkjenning per epost så fort det er klart. 
 
AL la frem en beslutningssak om ny 
arrangementsansvarlig/festivalgeneral og foreslo at styret ansatte 
Svein-Jarle Ludvigsen i denne rollen.  
 
Vedtak:  
Styret vedtar å tilby SJL stillingen som arrangementsansvarlig fra og 
med 1.1.18 i tråd med det som er skissert i dette dokumentet. AL får 
ansvaret med å ordne det praktiske rundt kontrakt og eventuelle andre 
forhold som er uavklart. 
 
Videre ble det diskutert muligheten for å finne en person som kan ha 
ansvar for markedsføring og sponsorarbeid i forbindelse med festivalen 
(om kanskje andre av NBFs arrangementer). Administrasjonen er 
fortsatt noe usikker på hvordan en slik stilling skal legges opp, og om 
det finnes gode kandidater til jobben. 
 
Vedtak: 
President og generalsekretær får fullmakt til å beskrive ansvarsområde 
og utlyse/headhunte ansvarlig for markedsføring og sponsorarbeid. 
Styret holdes orientert underveis i prosessen.   
 



 

8/05 – 17 Marit Sveaas         
AL presenterte ulike tidspunkter for når det var mulig å avholde Marit 
Sveaas 2018. På grunn av kollisjon med konsert ser det ikke ut til at det 
er mulig å avholde turneringen på «samme» tidspunkt som i fjor. 
 
Datoene 29. juni – 1. juli og 6. juli – 8. juli ser ut til å være mest aktuelle. 
Styret foretrekker førstnevnte slik at man unngår kollisjon med Dansk 
Bridgefestival samt ikke kommer for langt inn i ferien.  
 
Styret diskuterte samtidig størrelse på startkontingenter og 
premiebudsjett. 
 
Vedtak: 
Marit Sveaas 2018 arrangeres 29. juni – 1. juli såfremt vi får en positiv 
tilbakemelding fra Operaen. 6. juli – 8. juli er annetvalg. TD snakker 
med Arendal BK om de kan flytte sin Arendalsturnering.  
 

9/05 – 17 Rekrutteringsstrategi NBF 
Styret ble presentert en notat fra leder av arbeidsgruppen, Helge 
Stanghelle. Styret er ikke fornøyd med fremgangen i dette arbeidet, og 
er noe bekymret for at man ikke vil komme i mål med dette innen 
Bridgetinget 2018. 
 
Vedtak: 
KAO og AL kobler seg nærmere på gruppen og bistår de slik at styret 
har et forslag til vedtak på styremøtet i mars.    
  
 

10/05 – 17 Samarbeid med Norsk Bridgepresse     
- NBP leder Nils Kvangraven deltar i møtet  
På grunn av innstilt fly fra Kristiansand var det ikke mulig for Nils 
Kvangraven (NK) å delta i møtet. Dette ble da løst gjennom at NK var 
med oss på Skype fra Kristiansand.  
 
NK presenterte flere forslag fra Norsk Bridgepresse (NBP): 
- Årbok 
   NBP ønsker å gi ut en årbok hvert år som tar for seg de viktigste 
hendelsene i året som har gått – gjerne presentert som spill. NBP 
ønsket at NBF skal være en distribusjonskanal for boken, og at vi 
oppfordrer klubber/kretser til å for eksempel bruke dette som premie. 
Styret er positive til denne tanken. 
- Hvordan dekke NBFs mesterskap? 
NBP er bekymret for hvordan NBFs mesterskap dekkes, både for 
nyhetens interesse, men også hvordan spill og historier tas vare på for 
fremtiden. Styret deler denne bekymringen, og det ble diskutert ulike 
alternativ for hvordan dette kunne løses.  
- Hvordan sikrer NBF historien sin? 
I en stadig mer digitalisert hverdag lagres stadig mindre og mindre på 
papir, og man risikerer at ting fortere går tapt. Dette gjelder alt fra bilder, 
historier og spill til resultatlister. Samtidig må det besluttes på hvilke 
plattformer NBF ønsker å ta vare på historien.  
- Artikkelmodul 
NK presenterte et forslag hvor NBF fikk utviklet en artikkelmodul i 
tilknytning til de nye hjemmesidene. Dette for å gjøre det lettere for de 



 

som vil skrive om bridge, enten det er i magasin/aviser, eller på 
klubbens hjemmeside. Tanken er at man kan bruke spillet direkte fra 
klubbens hjemmesider inn i en artikkelmodul og deretter rett ut på nettet 
i ulike format. NK vil høre med Sven-Olai Høyland og hans miljø i 
Bergen om det er noe som kan utvikles der. Styret er interessert i 
prosjektet og håper det kan utarbeides et konkret forslag til neste 
styremøte.  

11/05 - 17 Handikapp         
 AL presenterte status på handikapprosjektet. 
 
 Utviklingsmessig er prosjektet kommet så langt at det uten problemer 
kan lanserer 1.1.18, som opprinnelig planlagt. Men det vil nok være 
noen funksjoner og feilrettinger som må tas etter dette.  
 
Økonomisk sett ligger vi meget godt an, og har god tro på å komme 
godt under budsjett. 
 
Styret ønsket at det ble satt stort fokus på markedsføring av dette, og at 
vi slår på «stortromma» når vi lanserer for fullt. Administrasjonen får i 
oppgave å planlegge dette.  

 
12/05 -17 Eventuelt 

AL presenterte forslag til styrehonorar for 2017 i tråd med budsjett. Igjen 
er det slik at de vedtatte satsene gjør at ikke hele budsjettet blir utbetalt, 
og det ble presentert et forslag til hvordan bøte på dette.  
 
Vedtak:  
Styret ønsket at man fulgte samme modell som i fjor, hvor overskytende 
ble fordelt likt på antall oppmøter på styremøtet. Styrehonorar blir 
utbetalt før jul. 
 
Styret hadde videre en diskusjon vedrørende NBFs blogger og måten 
dette var organisert. Det er et klart ønske fra styret om at NBF får flere 
bloggere, og at man finner en måte å honorere ut i fra antall lesere og 
treff. Flere bloggere vil kunne dekke et bredere spenn av nivå, 
turneringer og arrangementer. 
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