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Referat styremøte NBF 03/21  
 
Møtedato: Lørdag 12. – søndag 13. juni  
Sted:  Radisson Blu Gardermoen 
Møteleder: Kari-Anne Opsal 
Referent: Allan Livgård 
Deltakere: Kari-Anne Opsal (KAO), Åse Langeland (ÅL), Anders 

Holmen Gundersen (AHG), Jan Muri (JM),Tom Danielsen 
(TD), Tarjei Eck-Hansen (TEH), Stig Dybdahl (SD – vara) 

Forfall: Tonje Brogeland 
 

Norsk Bridgeforbunds (NBF) formål er: 
1. Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det 
enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati. 
2. Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser 
redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø. 
3. Å utvikle konkurransebridgen, gjennom turneringer/konkurranser på ulike nivå, klasser og 
turneringsformer, sammen med kretsene og klubbene. 
4. Å utvikle og organisere et breddetilbud der trivsel og det sosiale er sentrale verdier, sammen med 
kretsene og klubbene. 
5. Å utvikle bridge som en tankesport med høy etisk standard. 

 
 
REFERAT: 
 
1/03 – 21 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte 
 

Vedtak:  
Innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte godkjent.  

  
Saker behandlet på epost siden sist møte 

• Bridge på VGS 
Vedtak:  
Styret vedtar at NBF bruker kr 250 000 til Toppidrett bridge årlig. 
Vesentlige overskridelser varsles styre før de igangsettes. Styret ser 
på og vurderer budsjettkonsekvensen for 2021 i et senere møte – i 
første rekke kommer det i tillegg til allerede vedtatt budsjett (men det 
finnes for eksempel ting i rekrutteringsbudsjettet som vi nå vet ikke vil 
la seg gjennomføre i 2021). 

• Flytte org. dagene 
Vedtak: 
Dato for organisasjonsdagene 2021 endres til 11.-12. september. 

• Lagfinalen 
Vedtak: 
Lagfinalen flyttes til 16. – 19. september og arrangeres live. 
Administrasjonen har ansvaret for å arrangere. 
 

2/03 – 21 Info- og beslutningssaker fra administrasjonen 

• Juniorcamp på Lovund 
Helgeland JBK har søkt NBF om en engangsstøtte på kr 50 000 til 
juniorcampen som skal arrangeres på Lovund i september 2021. Campen 
er nå utvidet slik at juniorer fra hele landet er invitert.  
Vedtak: Helgeland JBK får kr 50 000 i engangsstøtte til juniorcampen på 
Lovund.  
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• Inn- og utmeldinger 
BK Nor og Figgjo BK har slått seg sammen og dannet ny klubb; FiggjoNor 
BK. Endringene er utført i databasen.  
 

• Økonomi 
Styret gjennomgikk regnskapsrapport for april. Salget er dårligere enn 
budsjettert, mens det meste annet er som ventet.  
Vedtak: Regnskapsrapport tatt til etterretning. 
 
Investering av NOK 4 millioner kroner av NBFs egenkapital er nå utført i 
tråd med styrets vedtak. Styret ble forelagt endelig investeringsoversikt. 
Det hyggelige er at investeringen i løpet av kort tid har gitt avkastning på 
ca kr 80 000.  
Vedtak: Styret tar investeringsoversikten til etterretning.  
 

• Valgkomité 
Leder av valgkomiteen, Vegard Brekke, har varslet at han pga tidstrøbbel 
ikke kan være så aktiv som ønsket i komiteens arbeid. I komiteen har man 
derfor kommet til enighet om at komiteens nestleder, Sjur Nedrebø, tar seg 
av det «aktive» arbeidet.  
 
Styret ser i den forbindelse et behov for en veiledning til valgkomiteen i 
forhold til hvordan denne skal utføre sitt arbeid. Dette for å sikre at 
komiteens arbeid er i tråd med gode demokratiske prinsipper.  
 
AL presenterte utkast til veiledning for valgkomiteen, denne er delvis 
bygget på «gode prinsipper» for nominasjonsprosesser i politiske partier.  
Styret var positive til utkastet med følgende endringer: 

o Endre starttidspunkt for komiteens arbeid til 15. januar i år hvor det 
er bridgeting 

o Endre punktet om spesifikk kompetanse 
o Stryke «gjerne» i kretsens involvering 
o Legge til et avsnitt om habilitet 

 
Vedtak: Veiledning vedtatt med endringer over.   
 

• Bridge for Alle 
Styret ble forelagt referat fra arbeidsgruppen for Bridge for Alle. Det 
planlegges arrangement på Storefjell i starten av oktober, og på Tenerife i 
november og januar.  
 

• Aktivitetskalender 
Administrasjonen har utarbeidet en aktivitetsplan for hvilke arrangement 
NBF skal stå i spissen for kommende sesong. Styret tar denne til 
etterretning og påpeker at denne må sees i sammenheng med «resultatet» 
av organisasjonsdagene.  
 

• Hjelpe småklubber som ikke klarer å etablere live spilling post korona 
NBF frykter at mange av våre mindre klubber kan få utfordringer med å 
komme i gang igjen etter korona. Administrasjonen tar derfor sikte på å 
hjelpe disse med dette via Realbridge, og sannsynligvis ved å la klubbene 
spille sammen med andre klubber i samme situasjon.  
 
Vedtak: 
NBF tar initiativ til å etablere et onlinetilbud på Realbridge for 
medlemmene av de klubbene som ikke klarer å etablere et livetilbud i 
klubbene fra september 2021. NBF sentralt tar ansvar for organisering av 
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tilbudet i etableringsfasen på de dagene det er behov for det, mens 
klubbene som har etablert seg på Realbridge allerede får ansvaret for å 
organisere på sine spilledager. NBF står for opplæring på Realbridge, slik 
at klubbene overtar ansvar for å organisere tilbudet så raskt som mulig.  
 

• IT – GDPR 
AL presenterte en oppdatert milepælsplan for arbeidet med GDPR. Den er 
inndelt i 4 steg og tar sikte på at prosessen er fullført innen årsskiftet 
21/22.  
 
Vedtak: 
Styret vedtar den foreslåtte milepælsplanen.  

• Forbundskontoret 
Styret ble forelagt signerte arbeidskontrakter både for Vetle Faag og Sofie 
Sjødal. Vetle skal undervise i Toppidrett bridge, mens Sofie skal jobbe ett 
år på forbundskontoret med rekruttering og opplæring.  
 
Det har vært lite fravær på kontoret våren 2021, faktisk det laveste 
fraværet på mange år. Styret håper denne situasjonen vil fortsette utover 
2021.  
 
AL presenterte noen tanker rundt fremtidig organisering av 
forbundskontoret, og styret bifaller ideene. Det er viktig at NBF følger med i 
tiden både med tanke på arbeidsformer – og tider. I tillegg blir kontoret i 
større grad «utfordret» på arbeidstider. Dette kan det være aktuelt å 
imøtegå i større grad. AL går i dialog med kontoret høsten 2021 om 
fremtidig organisering.  
 

• Bord på Realbridge til frivillige 
Det å kunne bestille seg sitt eget bord på Realbridge har blitt en suksess. 
NBF mottar iblant bestillinger fra personer som gjør en stor frivillig innsats 
for NBF. Administrasjonen foreslår at i stedet for å kreve betaling for disse, 
så gir vi alle frivillige et visst antall bord som en takk for innsatsen.  
 
Vedtak: 
Enkelte frivillige og tillitsvalgte, herunder inkludert NBFs styre, medlemmer 
av komiteer og utvalg, og frivillige under NBFs arrangement, tilbys inntil 5 
bord i året på Realbridge uten at det kreves betaling. Bordene brukes av 
den enkelte i året de gis, og kan ikke spares eller gis bort.  
 

 
 
  
3/03 – 21 Bridgefestival 2021   

AL presenterte vurdering av hvilken festival vi kan arrangere i 2021. Det er 
usikkerhet rundt hvilket trinn man er på når festivalen gjennomføres. Per dags 
dato er vi i trinn 2, hvor det ikke er mulig å gjennomføre festivalen.  
 
Vedtak: 
Norsk Bridgefestival 2021 gjennomføres. Det legges til rette for at vi skal 
gjennomføre med flest mulig deltakere ihht. myndighetenes retningslinjer – 
men at det tas sikte på at vi er i trinn 3. Det gir oss mulighet til å gjennomføre 
med 200x2 deltakere.  
 
NM mix par gjennomføres i 2 kohorter a 200 deltakere.  
 
For å komme noen av problemene med påmelding i fjor, så legges det opp til 
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trekning av plasser ved overtegning. Styret gir landslagene en plass i NM 
monrad lag som trening til kommende VM-kvalikk. Påmelding åpnes 17. juni.  
 
For å stimulere til at flest mulig er lojale mot NBFs avtaler, så gis det 
belønning til de som benytter bookingkoden. Det gir bonger som kan veksles 
inn i gratis lunsj eller rabatt på startkontingenter.  
 
 

4/03 – 21 Organisasjonsdager 2021 
ÅL redegjorde for arbeidet i organisasjonsgruppen. Styret har i 
epostbehandling vedtatt å flytte org. dagene til 11. – 12. september.  
 
Dagene blir arrangert på Scandic Sjølyst. Det blir inspirasjonsforedrag om 
Frivillighetens år 2022, og Boye Brogeland har takket ja til å være 
foredragsholder og bidra i etikkfilmen.  
 
Til kretsledermøtet er det gitt en fullmakt; fritak for serviceavgift for juniorer. AL 
redegjorde for denne saken og presenterte et forslag på hvordan dette kan 
løses. 
 
Vedtak: 
1. Styret foreslår for kretsledermøtet 2021 at man benytter den særskilte 
fullmakten til å gi juniorer fritak for serviceavgift 
2. Fritaket gjelder fra og med 1. januar 2021. 
3. Inntil en teknisk løsning er på plass, så søker klubbene om å få tilbakebetalt 
summen de har innbetalt i serviceavgift for juniorer innen 15. desember hvert 
år. Først søknadsfrist er dermed 15.desember 2021. 
4. Det kreves at klubbene har minimum 50 % lavere startkontingent for 
juniorer. 

 
5/03 – 21 Rekruttering 

MH har evaluert turneringer for ferske spillere som har gått på nett tirsdager 
med 12 spill. Evalueringen er i all hovedsak positiv, og viser at denne typen 
tilbud er noe å videreføre. Tilbudet hjelper spillere i en sårbar fase til å bli 
tryggere og øker sjansen for at de blir varige medlemmer av NBF.  
 
Styret ble også presentert for et utkast til et arbeid rundt NBFs 
medlemsformer, serviceavgifter, online vs live bridge og problemstillinger, 
utfordringer og muligheter rundt dette.  
 
Vedtak: 
Styret vedtar å starte en prosess (se vedlegg 3 for utkast prosesskisse) med 
en helhetlig gjennomgang av NBFs tilbud for ulike grupper. Dette inkluderer 
enkeltmedlemmer(aktive, passive, unge, gamle, ferske, 
rutinerte),klubber/kretser og andre turneringsarrangører, klubber/grupper som 
møtes fysisk når de spiller, og grupper som kun opererer online. Dette tilbudet 
NBF kan gi, kobles mot nye tanker om medlemsformer/prising som skal gi alle 
grupper mer-verdi for medlemskapet sitt. Prosessen ender i et fyldigere 
medlemstilbud for alle grupper(som vi velger å inkludere), samt forslag til 
Bridgetinget 2022 om nye medlemstyper/priser. Det lages rammer for utvikling 
avløsninger for enklere administrasjon av medlemskap/betaling til online 
bridge. 

 
 
 

6/03 – 21 Bridge på VGS 
TEH oriernterte om utviklingen rundt Toppidrett Bridge. Det har oppstått 
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enkelte protester i idrettsmiljøet i Rogaland rundt å kalle bridge for toppidrett. 
Men skolen har gjort en god jobb med å forklare hvorfor bridge nettopp er en 
toppidrett som egner seg for undervisning i VGS.  

 
 Det er nå også lagt til rette for at elever som går yrkesfag kan ta faget. Vetle 

Faag og TEH deltar på BAMSA-konferansen og håper å knytte seg mot det 
engelske toppidrettsmiljøet.  
 
Vedtak: 
Styret er orientert om utviklingen. 
 

 
7/03 – 21 Internasjonalt 

• Ny sportssjef: 
Sten Bjertnes hadde laget et utkast til hvordan NBF skal skaffe seg ny 
sportsjef etter Jon-Egil Furunes. Det er beskrevet både hvilke 
kvalifikasjoner og egenskaper man ønsker seg, og beskrivelse av en 
prosess som vil foregå slik: 
- utlysning av stillingen 
- nedsette et tilsettingsutvalg 
- gjennomføre intervju under Norsk Bridgefestival 
- tilsetting 20. august (i forkant av VM kvalikk) 
 
Styret var opptatt av at landslagssjefer må involveres i arbeidet og at 
utlysningsteksten skal godkjennes av styret. Det bør avholdes et 
teamsmøte mellom landslagssjefer og tilsettingsutvalget slik at ønsker 
kan sammenstilles. Det er mulighet for utvidelse av stillingen på sikt.  
 
Vedtak: 
1. NBF lyser ut en stilling som sportssjef med spesifikasjon av 
arbeidsoppgaver og ønskede kvalifikasjoner. 
2. Styret fastlegger størrelsen på stillingen som sportssjef. 
3. Administrasjonen får fullmakt til å utforme utlysning av stillingen og 
Gjennomføre søknadsprosedyre. Styret skal godkjenne 
utlysningstekst. 
4. Tilsettingsutvalget blir TEH, JM og Sten Bjertnes fra 
administrasjonen. 
5. Styret vurderer behovet for en eventuell styrking av arbeidet med 
utviklingsoppgavene knyttet til ungdomslandslagene som også bør 
sees i sammenheng med utviklingen av programfaget Toppidrett 
bridge i vgs. 
 

• VM-kvalifisering 
VM-kvalifisering til BB, VC og i veteran/mix blir online på Realbridge. 
Alle lagene fra et land skal spille samlet med observatør. Det betyr at 
NBF må finne egnet lokale med overnatting etc for dette.  
 
Vedtak: 
Administrasjonen får fullmakt til å avgjøre spillested for kvalifiseringen 
til VM nasjonslag basert på funksjonalitet og økonomi. Landslagene 
skal involveres i prosessen. 
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8/03 – 21 NBFs disiplinærvedtekter og juksesaker 
ÅL presenterte sitt 10. utkast til nye disiplinærvedtekter basert på en høring i 
organisasjonen. Særlig dette med strafferammer er en tilbakemelding fra 
høringen, og ÅL ser om dette kan innarbeides i forslaget.  
 
Det var også en diskusjon rundt forskjellen mellom juks og andre forseelser. 
Styret er av den oppfatning at juks skal straffes på alle bridgens arenaer, 
mens andre forseelser i utgangspunktet kun kan straffes i NBFs egne 
arrangement.  
 
ÅL legger inn et punkt om doping i forslaget.  
 
Vedtak: 
ÅL innarbeider momenter fra diskusjonen i nytt forslag til tinget ’22.  
 
TB hadde laget et dokument om godtgjørelse til etterforskere juks. 
Utgangspunktet var at man ønsket å godtgjøre etterforskere med gratis 
deltakelse på bridgefestivalen, samt startkontingent i NBFs 
Realbridgeturneringer. 
 
Vedtak: 
Det er ikke sikkert alle etterforskere vil delta i nevnte arrangement, så 
administrasjonen gis fullmakt til å vedta en tilsvarende godtgjørings-struktur.  
 

9/03 – 21 Eventuelt 
  Representasjonsoppgaver fremover: 

• NM junior par: AHG 

• NM klubblag finale: ÅL 

• NM par: KAO 
 
 
 
 

   
 


