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Referat styremøte NBF 01/21  
 
Møtedato: Lørdag 23. – søndag 24. januar  
Sted:  Microsoft Teams 
Møteleder: Kari-Anne Opsal 
Referent: Allan Livgård 
Deltakere: Kari-Anne Opsal (KAO), Åse Langeland (ÅL), Anders 

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

Forfall: Ingen 
 

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. 

 
 
Sjekkliste: 
 

❖ Belønne de som er lojale mot avtalen under bridgefestivalen 
o Ansvar: Administrasjon 
o Frist: Sommeren 2021 

❖ Lage milpæl- og kostnadsplaner for IT-utvikling 
o Ansvar: AL 
o Frist: Til styremøter 

❖ Utarbeide et konkret forslag til plassering av NBFs egenkapital med %-vis fordeling i 
ulike risikoklasser. 

o Ansvar: AL 
o Frist: Til styremøte i mars 

❖ Plan for ny stilling i NBF 
o Ansvar: KAO og AL 
o Frist: Fortløpende 

❖ Planlegge festivalparty 
o Ansvar: TB, SD og LMG 
o Frist: Fortløpende 

❖ Publisere planer for festivalen 
o Ansvar: Administrasjonen 
o Frist: Innen utgangen av februar 

❖ Sak om hvordan eventuelt redusere påmelding festival 
o Ansvar: Administrasjonen 
o Frist: Styremøte mars 

❖ Sak om rabatter for de som bor på hotellet 
o Ansvar: Administrasjonen 
o Frist: Styremøte mars 
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❖ Finne personer til etterforskergruppe mtp juks og undersøke muligheten for å få 
statistiske verktøy 

o Ansvar: TB 
o Frist: Fortløpende 

❖ Iverksette arbeidsgruppens arbeid mtp vedtektsendringer og instrukser for 
disiplinærarbeid 

o Ansvar: ÅL 
o Frist: Fortløpende 

❖ Igangsette arbeid med GDPR 
o Ansvar: AL 
o Frist: Fortløpende 

 
REFERAT: 
 
1/01 – 21 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte 
 

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

2/01 – 21 Info- og beslutningssaker fra administrasjonen 

• Juniorfondet 
Forslag fra NBFs administrasjon om nye forvaltere av juniorfondet samt 
mindre endringer i statuttene. Fondet har fått påfyll av midler gjennom 
klubbens velvillighet ifbm BBO-turneringer. 
Vedtak: Liv Marit Grude og Anders Holmen Gundersen innsettes som nye 
forvaltere av juniorfondet for en periode på tre år, frem til januar 2024. 
Søknadsfristene for juniorfondet endres fra 1. februar og 1. august til 15. 
mai og 15. september, men utdeling senest 1 måned senere.  
 
Under pkt 5, søknadskriterier, endres teksten i pkt a) til a) Rekruttering av 
nye juniorspillere, herunder inkludert å skape arenaer for å beholde 
og/eller nyrekruttere spillere. 
 
Under pkt 6., prioriteringer, legges det inn et ekstra punkt med «det 
bestrebes å dele ut midler innen flere kategorier ved hver tildeling».  
 
Styret ønsker rapport om utdeling fra fondet samt fondets innestående en 
gang per år, fortrinnsvis til styremøtet i desember.  

• Inn- og utmeldinger 
FUVO BK er opptatt som medlem av Norsk Bridgeforbund med 
kretstilhørighet i NBF Romerike og Glåmdal. Klubben blir en bridgeklubb i 
et idrettslag. 
VINGER BK er en sammenslåing av tidligere Kongsvinger BK og Roverud 
og Lunderseter BK.  

• IT 
Styret er orientert om forslaget til ny avtale fra Digimaker. Avtalen 
innebærer en prisoppgang på hosting/SLA og timepris utvikling og bistand, 
men prisene har ikke vært justert siden 2018. Kostnaden per gratis 
klubbhjemmeside øker også noe.  
 
I 2020 har NBF utviklet følgende på IT-siden (noen av prosjektene 
overlapper til 2021): 
- Skifte av «miljø» fra terminalserver til skyløsning via Office365 
- Ulike oppgaver for å håndtere internettspilling, inkludert utsendelse av 
epost til påmeldte på turnering og import av resultater 
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- Utvikling av nettbutikk 
- Mye feilretting etter mange år med lite oppdateringer 
 
Styret ønsker at det fremover lages milepæl- og kostnadsplaner for IT-
utvikling, og at disse legges frem på styremøter.  
 
I budsjettet for 2021 er det satt av kr 510 000 til IT – dette fordeler seg på 
210 000 i faste kostnader, 100 000 kr i nødvendige utviklings- og 
feilrettingskostnader samt 200 000 kr i ikke-spesifiserte prosjekter.  
 

• Forbundskontoret og lønnsoppgjøret 2020 
Det er stor aktivitet på forbundskontoret om dagen, og alle har mer enn 
nok arbeidsoppgaver å fylle tiden med. På grunn av påbud i Oslo 
kommune vil kontoret på Ullevål holde stengt en periode, men vi håper 
snart at det blir mulig med vanlig oppmøte på kontoret for de som har sitt 
arbeidssted der.  
 
Styret er også orientert om resultatet av lønnsoppgjøret 2020. For første 
gang er den nye lønnspolitikken som i større grad belønner ansiennitet og 
innsats tatt i bruk. Styret er opptatt av lederutvikling og ber 
generalsekretær vurdere muligheten for videreutdannelse til neste 
lønnsoppgjør.  

 

• Økonomi og bankbetingelser 
AL presenterte et utkast til finansreglement for NBF. Bakgrunnen for dette 
er at høyrentekonto ikke lenger gir noe særlig avkastning, og at NBF må 
vurdere andre aktiva for sin egenkapital.  
 
Styret er av den oppfatning at det å ta null risiko med dertil mer eller 
mindre null avkastning er dårlig styring slik situasjonen er. Samtidig ønsker 
man ikke å ta stor risiko med NBFs midler, og man må derfor vedta et 
finansreglement med klare retningslinjer for hvor stor del av midlene som 
kan plasseres i ulike risikoklasser. 
 
En mindretall i styret ønsker å utrede muligheten for plassering av midlene 
i egen eiendom.   
 
Vedtak: 
Styret ønsker et konkret forslag til plassering av midler til neste styremøte 
sammen med en %-vis fordeling i ulike risikoklasser.  

 
Styret ble forelagt et foreløpig estimat for årsresultatet 2020. Dette viser et 
overskudd i størrelsesorden 1 500 000 kr. Dette tilsvarer mer eller mindre 
samme beløp som NBF har mottatt i tre krisepakker fra myndighetene. 
Samtidig er det gjort store besparelser på internasjonal sektor, rekruttering 
og møtevirksomhet, samt at inntekter fra internettspilling har økt 
betraktelig.  
 
Styret ønsker at inntektene fra internettspilling spesifiseres og ettersendes. 
 
Vedtak: 
Styret tar estimert resultat til orientering og ber om at generalsekretær i 
samråd med revisor ser på muligheten for å redusere årsresultatet i 2020 
slik at kostnadene som flyttes til 2021 hensyntas. 
 

• Retningslinjer for styrerepresentasjon 
På oppdrag fra sist styremøte presenterte AL et utkast til retningslinjer for 
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styrerepresentasjon. Styret bifalt retningslinjene, men var opptatt av at 
man tidlig bestemte hvem som skulle utføre de ulike 
representasjonsoppdragene.  
 
Vedtak: 
Retningslinjene for styrerepresentasjon er vedtatt og gjøres gjeldende fra 
23. januar 2021. 

• Styrekalender 
AL presenterte utkast til ny styrekalender. På grunn av pandemien er det 
usikkert om de kommende møtene kan arrangeres fysisk eller om de må 
avholdes elektronisk.  
 
Vedtak: 
Styrekalender for kommende styreperiode vedtatt. 
 

• Styreinstruks 
AL presenterte oppdatert utkast til styreinstruks. Styret ønsker at det 
tillegges et punkt om varsel ved nye dokumenter i Dropbox. 
 
Vedtak: 
Ny styreinstruks er vedtatt med tillegg av nytt punkt beskrevet over. 

 

• Utvidelse av UTV 
Utvalget for turneringsvirksomhet (UTV) ønsker å utvide utvalget med en 
ekstra person på grunn av stor arbeidsmengde. Utvalget foreslår Are Utvik 
som nytt medlem. Han er forespurt og har takket ja til forespørselen. 
 
Vedtak: 
UTV utvides til fire medlemmer og Are Utvik er nytt medlem i utvalget fra 
og med 23. januar 2021.  

 

• SM 2021 og andre turneringer 
Styret ble forelagt en utredning og innstilling fra UTV for hvordan SM 2021 
kunne fullføres. UTV foreslo i første rekke at 1. og 2. divisjon ble spilt i 
Kristi Himmelfartshelgen, samt at 3. og 4. divisjon ble avviklet over en helg 
i månedskiftet mai/juni (kretsene kunne velge en av to helger). Subsidiært 
at man fant mulige tidspunkt i september eller avlyser SM2021.  
 
Styret ønsker å fullføre SM2021, eventuelt via online spilling. 
Administrasjonen bes derfor snarest mulig fastslå helger for dette. Vi bør 
også oppfordre alle deltakere til å bestille reise med sportspris, da disse 
kan avbestilles kun kort tid i forveien.  
 
Vedtak: 
SM2021 skal fortrinnsvis avvikles i Kristi Himmelfartshelgen for 1. og 2. 
divisjon, samt over 1 helg i månedsskiftet mai/juni for 3. og 4. divisjon 
(valgfritt hvilken helg). Kretsene tas med på råd rundt dette i et møte i 
slutten av februar/starte av mars.  
 
Startkontingenter vil reduseres.  
 
Om ikke det blir mulig live i mai/juni, så forsøker vi å avvikle i september. 
Enten live eller online – helger bør besluttes så fort som mulig.  

 

• Søknad fra Helgeland JBK om fritak for serviceavgift 
Helgeland JBK har søkt om fritak for serviceavgift sine turneringer på BBO 
lørdager. Det har ikke blitt innkrevd serviceavgift for disse turneringene 
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siden hele klubben er fritatt, men fritaket gjelder juniorturneringer. Disse 
turneringene er voksenturneringer (maks 10 % juniordeltakelse), og faller 
derfor utenfor fritaket. 
 
Vedtak: 
Styret ønsker ikke å gi fritak for serviceavgift, og er bekymret for hvilken 
dominoeffekt et eventuelt fritak kan medføre. Innkreving av serviceavgift er 
vedtatt av bridgetinget, og bør være likt for alle klubber. 
 
Styret stiller seg veldig positiv til prosjektet på Helgeland og kommer til å 
støtte opp om prosjektet på tilsvarende vis som det som kreves inn av 
serviceavgift.  

 

• Orientering om «prosjekt» NBF-medlem også i 2021 
AL orienterte litt om de tiltak administrasjonen har gjort for å forsøke å 
beholde så mange medlemmer som mulig også i 2021. Kort oppsummert 
har vi forsøkt å gjøre det attraktivt å være NBF-medlem, selv om man 
kanskje ikke får spilt klubbridge på våren. Tilbudene er: 
- Månedlige tilbud på bridgeutstyr, første tilbud er privatpakke til kun 399,- 
- NBF Realbridge lag – lagturnering over hele våren. Stor deltakelse, 
særlig i Elite og Åpen pulje. Dette har blitt en suksess! 
- Tematurneringer. 5 turneringer med spesielle tema hvor norske 
bridgeeksperter etter turneringen går gjennom spillene og lærer bort sine 
beste triks. Vi forventer stor deltakelse.  

 

• World Bridge Tour 
Nytt konsept lansert med Thomas Charlsen og Boye Brogeland i spissene. 
Todelt tilbud med turneringer for sponsorer/verdensstjerner samt 
kvalikkturneringer for «vanlige» bridgespillere. Tilslutt vil begge segmenter 
kvalifisere seg for en stor finale senere i år. Stort fokus på etisk korrekt 
bridge.  
 
For NBF er dette tilbudet både en utfordring, siden det vil konkurrere med 
våre egne turneringer, men også en mulighet for å skape enda større 
interesse for bridge. Vi følger utviklingen med stor interesse og vil 
fortløpende vurdere muligheter for samarbeid.  

 
  
3/01 – 21 Budsjett 2021   

AL hadde laget to utkast til budsjett slik at styret fikk best mulig bakgrunn for å 
vedta et budsjett for 2021. I det ene var det forsøkt å ikke hensynta at vi hadde 
korona, mens det andre var forsøkt satt opp mest mulig realistisk mtp korona.  
 
Styret gjennomgikk «koronabudsjettet» i detalj og ønsket at følgende 
endringer ble lagt inn: 
- Reduksjonen i antall medlemmer for 2021 reduseres fra 25% til 10%. 
- Nedgangen i aktivitet reduseres fra 40 % til 25%. 
- Det planlegges for opprettelse av ny stilling i 2021, arbeidet settes i gang så 
fort som overhodet mulig. Lønnsbudsjettet er derfor økt med kr 450 000.  
- Styret bemerker at NBF Realbridge lag ikke fullt ut er hensynstatt, men det 
gjøres ingen endringer på det nå. 
- Styret ber om at det vurderes muligheter for enda mer inntekter fra online 
turneringer, for eksempel automatturneringer.  
 
Styret ønsker også at man ser overskuddet i 2020 og det varslede 
underskuddet i 2021 i sammenheng – mange av kostnadene vi sparte i 2020 
kommer tilbake i 2021. Styret ønsker å være offensive og satse for å komme 
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oss godt igjennom pandemien.  
 
Vedtak: 
Styret vedtar budsjett for 2021 i tråd med kommentarene over. Budsjettet 
innebærer et fall i driftsinntekter på ca 3 millioner kroner og etter estimert 
resultat etter finanskostnader på underskudd 1,05 millioner kroner.  
 
 

4/01 – 21 Handlingsprogram 
Styret hadde i forrige styremøte laget en omfattende liste over diverse 
tiltakspunkter knyttet mot handlingsprogrammet. Planen videre var å prioritere 
de ulike tiltakene i forhold til hva man skal sette i gang med først.  
 
På grunn av pandemien må en del av tiltakene komme i andre rekke, og styret 
må prioritere tiltak som er viktig for NBF for å hanskes med de utfordringer 
som er i dag. 
 
Vedtak: 
Styret prioriterer følgende tre tiltak/områder i 2021: 

• Rerekruttering av tidligere medlemmer 

• IT-utvikling 

• Kommunikasjon 
 
5/01 – 21 Bridgefestivalen 2021 

Spørreundersøkelse: 
AL redegjorde for spørreundersøkelsen som var sendt ut til alle medlemmer. 
Hovedtrekkene var at flertallet foretrakk en festival i uke 32, og ellers med en 
fordeling hvor flest ønsket å unngå midten/slutten av juli. På spørsmål om uke 
27 eller uke 32 var det et lite flertall for uke 32, men flertallet var så lite at de 
som i utgangspunktet foretrakk en annen uke nok foretrekker uke 27 fremfor 
32.  
 
MSIBT: 
For MSIBT ble styret forelagt en plan hvor turneringen «gis» til juniorarbeidet i 
NBF. I forkant av møtet var Kurt-Ove Thomassen, primus motor for 
juniorarbeidet på Helgeland, forespurt om han kunne tenke seg å bidra inn 
mot turneringen. Det kunne han, og styret ble forelagt et notat om hvordan 
Kurt-Ove så for seg turneringen i fremtiden.  
 
Det foreslås å flytte turneringen til Kristi Himmelfarthelgen fra 2022 og et noe 
modifisert program. Alle forpliktelser i forhold til sponsoratet fra Christen 
Sveaas skal selvfølgelig oppfylles.  
 
Styret var positive til ideen, og ønsker at det skal jobbes videre med dette. 
Samtidig er de opptatt av at NBF ikke kun må ha risiko – det må lages solide 
planer som NBF fortsatt har kontrollen over. Arbeidet mot sponsorer må også 
ha godkjennelse av NBF før endelig kontrakt inngås. Samtidig er det slik at 
turneringen står i fare for å «dø» dersom vi ikke gjør noe.  
 
Vedtak: 
Det arbeides videre med planen om at turneringen «gis» til juniorarbeidet og 
man er positiv til Kurt-Ove Thomassen som primus motor. På grunn av 
pandemien må turneringen avlyses i 2021.  
 
Festivalprogram: 
Styret ble forelagt et program for festivalen. Programmet er «standard» i 
forhold til hvilke turneringer og rekkefølgen på disse. Samtidig har 
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festivalvertene laget et delvis nytt program for de åpne turneringene, og styret 
var veldig positiv til dette.  
 
Styret var opptatt av at vi skulle få til et festivalparty søndag kveld – det er 
viktig med sosiale møteplasser i etterkant av pandemien.  
 
I forhold til påmelding åpner vi opp for ordinær påmelding uten begrensninger 
på antall deltakere. Om vi på et senere tidspunkt må redusere antall påmeldte, 
gjøres det etter prinsipper styret vedtar i neste styremøte.  
 
Styret er også opptatt av at vi finner gode «rabatter» for de som benytter 
hotellet som bosted under festivalen.  
 
Vedtak: 
Festivalprogrammet vedtas med gode innspill fra festivalvertene.  
Det planlegges festivalparty søndag kveld med TB, SD og LMG som 
festkomité.  
 
Styret ber administrasjonen lage en sak om hvordan eventuelt redusere 
påmeldinger dersom dette blir påkrevd til neste styremøte.  
 
Styret ber administrasjonen lage en sak om rabatter for de som bor på hotellet 
til neste styremøte.  
 
 

6/01 – 21 Organisasjonsdager 2021 
TD presenterte arbeidsgruppens utkast til program og budsjett for 
organisasjonsdagene. Org. dagene vil være starten på ny målgruppe innenfor 
rekruttering; rerekruttering av tidligere medlemmer.  
 
Styret ber arbeidsgruppen vurdere om org.dagene kan åpnes opp for 
deltakelse elektronisk.  
 
Styret ser frem til filmen som skal fortelle litt om hvordan man ikke skal 
forholde seg ved bridgebordet.  
 
Vedtak: 
Styret er orientert om planen for org. dagene og bifaller disse.  

 
7/01 – 21 Rekruttering  

Marianne Harding hadde laget et oppsett for planer for rekruttering i 2021. Den 
største planen for 2021 er at man i forbindelse med org. dagene skal i gang 
med en ny målgruppe i henhold til rekrutteringsstrategien; rerekruttering av 
gamle medlemmer. For å få til dette er NBF helt avhengig av at kretser og 
klubber bidrar sterkt.  
 
Andre rekrutteringsplaner er: 

❖ Spill Bridge 1-3 kurs 
❖ Tematurneringer 
❖ Skolemesterskap elektronisk 
❖ Lærebok bridge valgfag 
❖ Skolebesøk/klubbesøk 
❖ Bridgelærerutdanning (i lokal regi) 
❖ Kampanjemateriell 
❖ Sommerleire junior (i lokal regi) 
❖ Bridge valgfag 
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Vedtak: 
Styret tar planene for rekruttering i 2021 til orientering og bifaller disse. 

 
8/01 – 21 Bridge på NTG 

TEH presenterte hva som hadde skjedd siden sist. NTG er «fullbooket» og har 
ikke plass til nye sporter på programmet. Wang er mer positive og har bedt 
NBF sende over et notat på hvordan bridge som fag kan se ut. Den største 
forskjellen med Wang er at de har 40 timers skoleuker mot normalt 35 timer.  
 
Samtidig kan det tenkes at mulighetene på ordinær VGS er større/kommer 
tidligere enn tidligere trodd. Blant annet er e-sport på veien inn i VGS i 
Stavangerdistriktet.  
 
Planen videre er at en konkret læreplan foreligger i mars og at videre initiativ 
tas i etterkant av dette. De mest lovende områdene er nå Stavangerdistriktet 
og Helgeland. 
 
TEH bekreftet på forespørsel at det er mulig med digitalt undervisningstilbud til 
elever fra hele landet. 
 
Vedtak: 
Styret er orientert om videre planer for et toppidretts-/VGS-tilbud om bridge. 
 

9/01 – 21 Internasjonalt 
 
Rapport 2020: 
Sportssjefen rapport for 2020 til styret ble gjennomgått. Det har i 2020 vært 
særdeles lite aktitivet på grunn av pandemien. Styret savner allikevel en klar 
tilbakemelding på hva de ulike stallene/parene har gjort i 2020.  
 
Vedtak: Rapporten tas til orientering. 
 
Sportsplan junior: 
Et utkast til sportsplan for juniorlandslagene til NBF ble presentert. Planen er 
relativt lik sportsplanen for «voksenlagene» og er etter styrets mening et godt 
utgangspunkt for en endelig sportsplan. Styret ber sportssjefen vurdere 
følgende punkter i tillegg: 

❖ Vurdere innføring av «utviklingstrappa» - hvilke type aktiviteter må til 
for å utvikle unge bridgespillere. Her kan samarbeid/erfaring med 
bridge valgfag og/eller bridge på VGS vurderes. 

❖ Sportsplanen bør ut på en formell høring i de ulike juniorlandslagene 
for å sikre at alle tilbakemeldinger blir hørt og vurdert.  

 
Vedtak: Styret tar sportsplan for ungdom til orientering og ber sportssjefen 
jobbe videre med et endelig utkast i henhold til punktene over. Det tas sikte på 
å få vedtatt en endelig plan i ett av styremøtene før sommeren.  
 
Innstilling landslagstropper: 
Det forelå innstilling på landslagstropper for åpen- og dameklassen for 2021. 
Åpen klasse:  

❖ Boye Brogeland – Espen Lindqvist 
❖ Terje Aa – Allan Livgård 
❖ Tor Helness – Geir Helgemo 
❖ Christian Bakke – Tor Eivind Grude 
❖ Nils Kvangraven – Terje Lie 

 
Dameklassen – hovedgruppe: 
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❖ Gunn Tove Vist – Torild Heskje 
❖ Liv Marit Grude – Bodil Øigarden 
❖ Ann-Karin Fuglestad – Marianne Harding 
❖ Gunn Kari Helness – Lise Blågestad 

 
Dameklassen – utfordrergruppe: 

❖ Maja Rom Anjer – Stine Holmøy 
❖ Lisbeth K. Glærum – Ann-Mari M. Juvik 
❖ Åse Langeland – Tonje Brogeland 
❖ Ida Wennevold – Ranja Sivertsvik 
❖ Sofie G. Sjødal – Agnethe H. Kjensli 

 
Vedtak: 
Styret godkjenner at alle i landslagstroppene for åpen og damer er i good 
standing.  
 
Planer fremover: 
Styret ble forelagt et dokument om hvilke planer som ligger fremover for 
landslagene i åpen- og dameklassen. Samtidig hadde JM på forespørsel fra 
presidentskapet laget en rapport på hvilke områder/tiltak som mangler ihht 
sportsplan og for nødvendig utvikling av internasjonal sektor.  
 
Vedtak: 
For å få de siste detaljene på plass gis JM og TEH en fullmakt fra styret til å 
avholde et møte med sportssjefen hvor man sammen ser på hvilke 
områder/tiltak som må forbedres. Det skal lages et notat fra møtet og styret 
bes om at det spesifikt ses på utviklings- og økonomiplaner for de ulike 
klassene.   
 

10/01 – 21 NBFs disiplinærvedtekter / juksesaker 
I sist styremøte ble det vedtatt flere punkter ihht disiplinærvedtekter samt 
behandling av mistanke om juks. En arbeidsgruppe ble satt ned, men denne 
har ikke kommet skikkelig i gang.  
 
NBF tok også initiativ til et felles nordisk brev til WBF/EBL. Dette har vi ikke 
fått ett offisielt svar på, men WBF endret kort tid etter sine vedtekter slik at de 
har jurisdiksjon også utenfor egne turneringer. Det er et fremskritt, men 
samtidig savner vi tilbakemelding på flere spørsmål i brevet. Det bør vurderes 
å følge dette opp.  
 
Styret diskuterte videre hvordan vi skal angripe mistanker om juks. Det er klart 
at Disiplinærkomiteén (DK) ikke har tid og kompetanse til å gjøre jobben 
alene. Styret ønsker derfor at det lages en etterforskergruppe som kan 
vurdere sakene og avgi en rådgivende innstilling til DK.  
 
Styret diskuterte også hvordan DKs arbeid skal legges opp. Alt sopm har med 
domsmessige vurdering bør ligge i komiteen, mens administrasjonen kan ta 
seg av arkivfunksjonen. Man bør også få en juridisk vurdering på hvordan 
saksbehandling best skal foregå.  
 
Vedtak: 
TB får fullmakt til å finne aktuelle kandidater til rollen som etterforsker. Det bør 
være 3-4 personer, og det må utarbeides en klar arbeidsinstruks for disse.  
 
TB undersøker også om NBF kan få tilgang på ulike verktøy for å 
oppdage/undersøke juks.  
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ÅL får fortgang på arbeidsgruppens arbeid, og styret planlegger å innkalle til 
ekstraordinært Bridgeting ifbm kretsledermøtet for å få vedtatt nye 
disiplinærvedtekter.  

 
11/01 – 21 GDPR 

AL orienterte om status på arbeidet med GDPR. NBF lagde egne 
personvernregler i 2018, og disse er muligens modne for en oppdatering. 
Samtidig har Idrettsforbundet fått en stor bot for at personinfo om medlemmer 
lå åpent på nett. I NBF har vi hatt en policy om at det skal være lett for 
medlemmer, kretser og klubber å komme i kontakt med hverandre, og dette 
skal være hensynstatt i personvernreglene. Samtidig må vi sikre oss at dette 
faktisk er tillatt i henhold til personvernreglene. 
 
AL foreslår derfor at vi settes fokus på dette i 2021. 
 
Vedtak: 
NBF skal gjennomgå sine personvernregler og oppfyllelsen av GDPR. I tillegg 
skal vi undersøke hvilke personvernopplysninger som er tilgjengelig åpent på 
nettet, og vurdere hvilke tiltak som er nødvendig for å bedre sikkerheten. 
Tiltakene må så implementeres – og trolig kan dette arbeidet gjøres av 
Digimaker.  
 
Styret setter av kr 100 000 initielt til dette arbeidet og gir generalsekretær 
fullmakt til å igangsette arbeidet. 
 

12/01 – 21 Eventuelt 
TB hadde et forslag om at NBFs landslag burde inviteres til å delta i NBF 
Realbridge lag.  
 
Vedtak: 
Juniorlandslag inviteres til å delta i NBF Realbridge lag uten kostnad. 
 
 

   
 



   
   

21.01.2021 

Juniorfond – nye forvaltere og forslag til endring i retningslinjer 

Marianne Harding   

☐ Til orientering  ☒ I rute 

☐ Til drøfting  ☐ Lite avvik 

☒ Til beslutning  ☐ Stort avvik  

 

 

Bakgrunn: 

Juniorfondets forvaltere de tre siste årene, Elise Berit Høyland og Per Knudsen, har takket for seg.  

 

Fakta: 

Juniorfondet deler i dag ut midler to ganger i året. Det deles ut innen tre kategorier (se 

retningslinjer). De fleste søknadene som har kommet inn de siste årene har vært innen 

spillerutvikling. Juniorfondet har hatt liten aktivitet de siste årene på grunn av lite midler, men med 

årets vedtak fra norske bridgeklubber om å donere inntektene fra BBO-klubbene til juniorfondet har 

juniorfondet fått kapital.  

Juniorfondet trenger forvaltere som har engasjement for juniorbridgen uten alt for nær tilknytning 

slik at de ofte vil være inhabile. Forvalterne må ha god orden, styring på tall, og evne å se nye 

løsninger på hvordan juniorfondet kan få inn friske midler. 

Anders Holmen Gundersen og Liv Marit Grude foreslås av administrasjonen som nye forvaltere av 

juniorfondet. 

 

Vurderinger: 

Det er ønskelig at fordelingen av midler blir jevnere mellom de tre kategoriene det deles ut midler til. 

Samtidig vil en del aktivitet under kategori a) rekruttering av nye juniorspillere kunne falle inn under 

prosjekt som kan få støtte fra Frifond barn og unge.  

I forbindelse med planene om å la juniorbridgen overta Marit Sveaas-turneringen, er det potensial 

for store faste overføringer til juniorfondet. En av utfordringene vi har, er å ta vare på og beholde de 

juniorene vi har rekruttert. Som i annen aktivitet/idrett, er det stort frafall i ungdomstida. Vi ser at 

gode arenaer der juniorer kan møtes er et av de beste rekrutteringstiltakene vi kan ha. 

I forhold til søknadsfrister, vil det mest sannsynlig være likegyldig når de er for pkt. a og c), mens det 

for pkt b) spillerutvikling av juniorer, vil være gunstig å endre søknadsfristene slik at det stemmer 

bedre med de mest aktive periodene av bridgeåret, dvs. flytte en av søknadsfristene før sommeren. I 

forhold til søknader til rekruttering av nye bridgespillere er det en fordel at fristen flyttes til etter 

sesongstart. 

Anders Holmen Gundersen og Liv Marit Grude er, og har vært, engasjerte i juniorbridgen. De har 

vært med på å stifte fondet, og har nå et lett distansert forhold til de mest aktive miljøene. Begge har 

god orden på tall og utviklet rettferdighetssans. Tilknytning til styret er tilfeldig, men på nåværende 

tidspunkt vurderer vi det heller å være en styrke enn en svakhet i forhold til rollen som forvaltere. 



   
   
 

Innstilling: 

Liv Marit Grude og Anders Holmen Gundersen innstilles som nye forvaltere av juniorfondet for en 

periode på tre år, fram til januar 2024. 

Søknadsfristene for juniorfondet endres fra 1. februar og 1. august til 15. mai og 15. september, med 

utdeling seinest 1 måned senere. 

Under pkt 5, søknadskriterier, endres teksten i pkt a) til a) Rekruttering av nye juniorspillere, 

herunder inkludert å skape arenaer for å beholde og/eller nyrekruttere spillere.  

Under pkt 6., prioriteringer, legges det inn et ekstra punkt med «det bestrebes å dele ut midler innen 

flere kategorier ved hver tildeling». 

 



   
   

21.01.2021 

Finansreglement og plassering av NBFs likvide midler 

Allan Livgård   

☐ Til orientering  ☒ I rute 

☐ Til drøfting  ☐ Lite avvik 

☒ Til beslutning  ☐ Stort avvik  

 

Bakgrunn: 

Styremøte 6-20 vedtok følgende: Administrasjon bes se på bankbetingelser for egenkapital som ikke 

er nødvendig for daglig likviditet». 

 

Fakta: 

NBFs nåværende egenkapital er i størrelsesorden 6-8 millioner kroner. (Oppdatert tall kommer i 

forventet resultat 2020 fra Viego). I forhold til likviditet er det lite svingninger, slik at en større andel 

av egenkapitalen kan plasseres med høyere avkastning enn ordinær driftskonto.  

 

Renten i Norge er rekordlav, og midler plassert på ordinær bankkonto har meget lav rente. NBFs 

hovedbank, DNB, har nylig satt ned renten på alle driftskontoer til 0.  

 

Tidligere vedtak/norm i NBF er at man ikke skal plassere NBFs egenkapital i risikoutsatt instrument. 

Basert på dette er NBFs egenkapital plassert på ulike bankkonto i DNB og Nordea Direct.  

 

Bankkontoene i DNB (driftskontoer) gir 0 % rente, mens høyrentekonto i Nordea Direct gir en 

avkastning på 0,5 % (terskelrente over 500 000 NOK). 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

Den gyldne regel i forhold til plassering av penger er at høyere avkastning = høyere risiko. Ønsker 

NBF høyere avkastning på egenkapitalen må man også forvente høyere risiko for at pengene kan 

tape seg i verdi og i særskilte tilfeller gå tapt.  

 

Administrativt er ikke kunnskapen om ulike plasseringer stor, og dette må gjenspeiles i produktene 

man velger å plassere egenkapital i. Alternativet er å bruke profesjonell hjelp, men dette har samtidig 

også en kostnad som i mange tilfeller vil spise opp den forhøyede avkastningen. 

Vurderinger: 

AL har utarbeidet et utkast til et finansreglement for NBF basert på finansreglementet i Harstad 

kommune. Hovedtanken bak finansreglementet er at styret beslutter hvilke type instrumenter NBF 

kan plassere egenkapital i, gir generalsekretær fullmakt til å gjøre de ulike plasseringene samt vedtar 

at NBF skal plassere midler i instrumenter med lav risiko.  

 

 

  



   
   
Styret må vedta hvilke instrumenter man ønsker å plassere midler i, og enkelt oppsummert kan de 

beskrives slik: 

Instrument Avkastning Risiko Mulig 
avkastning 

Driftskonto Lav Null inntil 2 mill kr per bank (i Norge) 0 % 

Høyrentekonto Lav Null inntil 2 mill kr per bank (i Norge) 0,5 – 1 % 

Pengemarkedsfond Lav Lav 1 – 3 % 

Obligasjonsfond Middels Middels – kan til en viss grad også styres 2 – 4 % 

Aksjefond/indeksfond Høy Middels til høy 2 – 8 % 

Aksjer Høy Høy - 

Avkastning regnes i forhold til de andre instrumentene 

Les mer om de ulike instrumentene her: https://fundingpartner.no/investere/investeringsguide 

Utover instrumentene over har ikke NBFs administrasjon kunnskap til å plassere midler. 

Innstilling: 

Styret i NBF diskuterer og vedtar hvilke type instrument NBF kan/bør plassere likvid egenkapital i. 

Basert på dette vedtaket vedtas finansreglement oppdatert med aktuelle instrumenter. 

 

Vedlegg: 

Finansreglement Norsk Bridgeforbund.pdf (utkast) 

Høyrentekonto Nordea.pdf 

 

https://fundingpartner.no/investere/investeringsguide


   
   

13.01.2021 

Styrehonorar 2020 

Allan Livgård   

☐ Til orientering  ☒ I rute 

☐ Til drøfting  ☐ Lite avvik 

☒ Til beslutning  ☐ Stort avvik  

 

Bakgrunn: 

Styret skal i 2020 motta totalt kr 100 000 i styrehonorar/møtegodtgjørelse. Dette er i tråd med 

budsjett og økonomiplanen. 

 

Fakta: 

Tidligere vedtak fra styret har vært at dette skal fordeles slik: 

President: Fast sum (20 000) + møtehonorar 

Visepresident: Fast sum (5 000) + møtehonorar 

Styremedlem: Møtehonorar 

 

Møtehonoraret har vært fastsatt til kr 2 000 per styremøte, samt en lik fordeling basert på antall 

møter dersom man ikke fordeler hele potten på ordinær tildeling. 

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

I tråd med budsjett.  

Vurderinger: 

Året har vært spesielt, også for styret. Det har vært flere tunge og vanskelige beslutninger å ta. 

Samtidig har møtene vært litt annerledes, da vi har måtte finne en ny arbeidsform med elektroniske 

møter.  

 

I oppsettet har jeg tatt utgangspunkt i de møtene det har vært ført offisielt referat fra, selv om styret 

har møttes elektronisk flere ganger (for eksempel i forkant av bridgetinget). Videre har jeg redusert 

møtehonoraret til kr 1 000 for de elektroniske møtene, siden disse tross alt er kortere enn en 

ordinært helgemøte. Styremøte 3-20 var todelt, så hver av delene er satt opp med kr 1 000.  

Det gir en liten pott på kr 5 000 som fordeles per møte (ca 118 kr).  

 

Om vi skulle brukt kr 2 000 i sats for alle møter, så ville totalen blitt kr 116 000. Min vurdering er at 

styret definitivt har fortjent de ekstra kronene, men samtidig vet jeg at dere er opptatt av å ikke gå 

over rammen vedtatt av Bridgetinget.  

Innstilling: 

Styret vedtar styrehonorar/møtegodtgjørelse for 2020. Utbetaling skjer så fort generalsekretær har 

mottatt alle kontonumre. 

 

Vedlegg: 

Styrehonorar 2020.xlsx 



   
   

12.01.2021 

Utvidelse av UTV 

Allan Livgård   

☐ Til orientering  ☒ I rute 

☐ Til drøfting  ☐ Lite avvik 

☒ Til beslutning  ☐ Stort avvik  

 

Bakgrunn: 

Utvalget for turneringsvirksomhet (UTV) er et utvalg oppnevnt av styret. Utvalget har ansvaret for 

Norsk Bridgeforbunds turneringsvirksomhet i tett samarbeid med administrasjonen. Utvalget 

håndterer spørsmål i forbindelse med regelverk, mesterpoeng, force majeur og sørger for at vårt 

turneringsreglement og mesterpoengreglement er oppdatert. 

 

Fakta: 

I 2020 har utvalget hatt mange saker på bordet, helt klart påvirket av pandemien og endringene NBF 

har gjort i spillemønstret. Utvalget har derfor ytret ønske om å utvide utvalget med en ekstra person.  

 

Utvalget har på eget initiativ spurt Are Utvik om han kunne tenke seg å være medlem, og har fått et 

positivt svar.  

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

Ingen økonomiske konsekvenser da utvalget ikke mottar godtgjøringen for arbeidet.  

Utelukkende positive administrative konsekvenser om dette gjør utvalget «sterkere» og kjappere til å 

avgjøre tvister/spørsmål.  

Vurderinger: 

Are Utvik jobber frivillig for NBF en gang i uken (ca 35 uker i året). Generalsekretærs oppfatning er at 

dette arbeidet ikke vil komme i konflikt eller medføre habilitetsutfordringer med en plass i utvalget. 

Are er meget dyktige på våre regelverk, og en mye brukt turneringsleder.  

Innstilling: 

Styret vedtar en utvidelse av UTV til fire medlemmer og godkjenner Are Utvik som nytt 

utvalgsmedlem. 

 

Vedlegg: 

Ingen 



 Styreinstruks for hovedstyret i Norges Bridgeforbund
  
 
Sist oppdatert: 23. januar 2021 
 
 
1. Overordnet 

Styrearbeidet i Norges Bridgeforbund skal følge denne styreinstruksen. Styret kan i 
enkeltsaker vedta å fravike instruksen. 

 
2. Møteplan, innkalling, med mer 

Styret kommer sammen minst en gang i kvartalet. Generalsekretær skal sammen med 
presidenten før sesongstart sette opp forslag til møteplan og hovedagenda for de styremøter 
der det forutsettes at styret kommer sammen i det kommende år. Det skal angis i 
møteplanen hvilke styremøter varamedlemmene forventes å møte. I første styremøte etter 
bridgetinget innkalles alle varamedlemmene. 

 
Styremedlemmene innkalles med to ukers varsel ved hjelp av epost. Innkallingen skal 
inneholde dagsorden for de saker som skal behandles. 

 
 Styremedlemmer som er forhindret fra delta på styremøtene, skal så snart som mulig varsle 

generalsekretær som innkaller eventuelle vararepresentanter. 
 
3. Saksforberedelse og dokumentasjon 

Generalsekretær er ansvarlig for forsvarlig forberedelse og dokumentasjon av saker styret 
skal behandle. Saksdokumentene skal være styremedlemmene i hende senest 1 uke før 
styremøtene, med mindre særlige forhold foreligger.  
 
I saker som krever beslutning på styremøtet skal saksdokumentene inneholde et 
tilfredsstillende beslutningsgrunnlag med angivelse av eventuelle administrative og 
økonomiske konsekvenser.  
 
I saker av utredende eller orienterende karakter skal dokumentasjonen inneholde forslag til 
videre administrativ behandling. 
 
Alle utvalg og arbeidsgrupper som har hatt vesentlig aktivitet i siste periode skal levere 
rapport om deres arbeid til styremøtene. Rapportene skal inneholde plan for deres arbeid i 
neste kvartal og hvilke føringer de har behov for fra hovedstyret for å kunne utføre sine 
arbeidsoppgaver. 

 
4. Behandling i møte 

Generalsekretær eller den han/hun peker ut skal stå for presentasjon av den enkelte 
styresak.   
 
Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede i møtet, 
eller på annen måte deltar i styrebehandlingen (med mindre vedtektene fastsetter strengere 
krav). Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene er gitt anledning 
til å delta i behandlingen av saken. 
 
Styrebeslutning treffes ved flertallsvedtak blant de som deltar i behandlingen av saken. Ved 
stemmelikhet gjelder det som presidenten har stemt for.  
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5. Styrebehandling utenfor møte 
Saker som betryggende kan behandles uten møte, kan behandles i telefonkonferanse eller på 
den måten presidenten bestemmer i samråd med generalsekretær.  
 
President, visepresident og generalsekretær kan i samråd vil måtte behandle saker som 
normalt ville blitt forelagt hele styret. Dette gjelder spesielt saker med kort behandlingsfrist.  
 
I slike saker vil styret normalt få fremlagt en innstilling på epost. Denne innstillingen 
behandles ikke, men hvert enkelt styremedlem kan kreve at saken behandles i et 
telefonstyremøte.  
 

6. Saker som skal styrebehandles - styrets myndighet 
Styret beslutter disposisjoner som er av vesentlig art eller av stor betydning for NBF, samt 
fører tilsyn med at forbundet ledes i overensstemmelse med vedtak fattet på bridgetinget 
og/eller styret, vedtektene og lovgivningen for øvrig.  Styret skal: 
 
-  Delta aktivt i utformingen av forbundets strategi og sikre forsvarlig organisering av 

virksomheten og at tilstrekkelige styrings- og kontrollsystemer er implementert. 
- Fastlegge retningslinjer for arbeidsdeling, bemyndigelser og instrukser mellom styret 

og administrasjonen 
- Føre tilsyn med administrasjonens forvaltning av forbundets ressurser 
- Føre tilsyn med forbundets organisasjon, herunder regnskapsfunksjon, 

internkontroll, IT, vedtatte handlingsplaner og økonomiplan 
- Årlige føre medarbeidersamtaler med generalsekretær og evaluere generalsekretærs 

funksjon. 
- Foreta oppfølging av budsjetter og lignende rapporteringer, herunder forbundets 

likviditet, vesentlige funksjoner, finansieringsforhold, investeringer og særlige risikoer 
- Gjennomgå forbundets perioderegnskaper i løpet av hvert regnskapsår og vurdere 

avvik fra budsjett og økonomiplan, samt behov for budsjettkorreksjoner/korrektive 
tiltak 

- Vedta og underskrive forbundets årsregnskap 
 
7. Styrets ansvarsområder (fra NBFs vedtekter § 6-2) 

Forbundsstyret leder NBFs virksomhet mellom bridgetingene og har ansvar for å: 
1. Iverksette bridgetingets beslutninger og håndheve forbundets vedtekter og 

bestemmelser 
2. Besørge løpende forretninger og oppgaver. Representere NBF nasjonalt og 

internasjonalt. 
3. Forvalte forbundets midler og eiendeler og meddele prokura 
4. Føre kontroll med kretsenes og klubbenes virksomhet i henhold til 

organisasjonens formål og øvrige vedtekter og bestemmelser 
5. Ansette medarbeidere og utøve arbeidsgiveransvaret 
6. Oppnevne lovutvalg. Oppnevne andre utvalg og arbeidsgrupper etter behov. 
7. Behandle søknader om benådning, jfr. NBF’s disiplinærreglement. 
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Denne instruksen er vedtatt i styremøte 23. januar 2021 
 
(Undertegnes av styret i sin helhet) 
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Vedlegg til styreinstruks 
 
NBF’s hovedstyre har følgende særtrekk som skal ivaretas for at de skal kunne løse de oppgavene 
som bridgetinget pålegger styret: 
 

1. Styret er et kollegialt organ. 
Det vil si at hva formell autoritet angår, rangerer alle styrets medlemmer likt. Presidenten er kun 
den ”første blant likemenn”. Han/hun har bare administrativ myndighet til å avgjøre når og hvor 
styret skal møtes, noe som normalt gjøres i samråd med de øvrige styremedlemmene. Når 
presidenten uttaler seg eller opptrer på styrets vegne, er det i henhold til vedtatt handlingsplan 
eller vedtak i hovedstyre. 

 
2. Styret er en samarbeidende gruppe. 
Det betyr to ting; for det første må et styre handle i fellesskap, altså som en samlet enhet, etter 
forutgående overlegning. Dernest fungerer styret som en samlet enhet bare i styremøtene, dvs. 
når styret er samlet. Utenfor styrerommet har verken presidenten eller noen av de andre 
styremedlemmene noen formell makt, hvis det ikke foreligger spesielle fullmakter. 

 
3. Styreansvar er individuelt. 
Mens styrets oppgaver er kollektive, er det strafferettslige og sivilrettslige ansvaret individuelt. 
Det betyr at den enkelte har ansvar som om han/hun var alene med ansvaret. Hva ansvaret 
angår, er det altså ingen forskjell på president og det enkelte styremedlem. 

 
4. Styret har et beslutningsansvar. 
NBF’s hovedstyre er forbundets overordnede ledelse. Ledelse vil blant annet si å ta beslutninger 
– ved at styret drar opp forbundets overordnede mål, strategi, budsjett, organisasjonsform og 
handlingsplaner.  

 
5. Styret kan ikke gjennomføre egne beslutninger. 
Styret skal utøve sin myndighet gjennom generalsekretær, utvalg eller arbeidsgrupper. Styret 
skal ikke utøve oppgaver ved å tilsidesette generalsekretær eller nedsatte utvalg. Hovedregelen 
er at generalsekretær skal lede den daglige driften av forbundet mens styret skal beslutte i saker 
som er av uvanlig art eller av en viss størrelse, eller saker av taktisk og strategisk betydning for 
NBF. 

 
 
Generelle faglige krav til et styremedlem i NBF, uavhengig av verv 
 
1. Et styremedlem må ha forståelse for forbundets oppgaver og tjenester – sett med 

medlemmenes øyne. Dette innebærer at styremedlemmene i sitt arbeid alltid skal søke å 
ivareta medlemmene, klubbene og kretsenes interesser framfor egne prioriteringer. 

 
2. Et styremedlem skal fokusere på helhet og sammenheng, og uoppfordret bidra med sin 

kompetanse på utvalgte områder hvor forbundets suksessfaktorer finnes. 
 
3. Et styremedlem må ha kunnskap om, kontakt med og interesse for forbundets funksjon og 

alle forhold som omgir forbundet. 
 
4. Et styremedlem må kjenne og akseptere forbundets formål og visjoner, bridgens 

konkurransesituasjon i samfunnet, vesentlige utfordringer og egenskaper for å kunne bidra 
konstruktivt i vervet. 
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5. Et styremedlem må kunne lese et regnskap, samt ha forståelse for hva talloppstillingen og 

tallrelasjoner uttrykker. 
 
6. Et styremedlem må kjenne det sivilrettslige og strafferettslige ansvaret som ethvert styreverv 

innebærer. 
 
7. Et styremedlem må kjenne styrets rolle, hvilket vil si å styre og ikke lede selskapet. 

 



   
   

22.01.2021 

IT – ny avtale med Digimaker og ting vi holder på med 

Allan Livgård   

☒ Til orientering  ☒ I rute 

☐ Til drøfting  ☐ Lite avvik 

☐ Til beslutning  ☐ Stort avvik  

 

Bakgrunn: 

NBF er helt avhengig av IT – vi har medlemadministrasjon, hjemmesider, nyhetsbrev, 

spørreundersøkelser, bridge på nettet etc.  

 

Vi har per i dag en avtale med Digimaker som drifter våre systemer.  

 

I tillegg kjøper vi diverse tjenester: 

- Nyhetsbrev: Mailmojo 

- Epost/Office: Office365 

- Spørreundersøkelser: Surveymonkey 

- Bilderedigering: Adobe 

- Bildebehandling: Canva 

- Videoinnspilling: Screen-cast-O-matic 

(Det finnes sikkert flere) 

 

Fakta: 

Digimaker ønsker en ny avtale med oss, og har sendt oss utkast til ny avtale. Den forrige avtalen var 

fra 2018. Formålet med ny avtale er at den bedre skal gjenspeile hvilke tjenester vi kjøper av 

Digimaker, samt at de ønsker bedre betalt for tjenestene.  

 

Kort oppsummert omfatter avtalen: 

• KlubbAdministrasjon – verktøy for klubbene (kretsadministrasjon omfattes også) 

• Hjemmesider for NBF 

• Hjemmesider for kretser/klubber – utvidet løsning (klubbene kjøper tjenester direkte av 

Digimaker) 

• Hjemmesider for klubber – «gratis» løsning 

• Nettbutikk på bridge.no 

I 2020 har vi fokusert på følgende IT-løsninger/utvikling: 

• Skifte av «miljø» fra terminalserver til skyløsning via Office365 

• Diverse oppgaver for å håndtere skifte til internettspilling 

• Utvikling av nettbutikk 

• Mye feilretting etter mange år med manglende oppdateringer 

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

Ny avtale innebærer høyere priser. Samtidig fremstår de ikke urimelige med tanke på omfanget av 



   
   
tjenesten, samt priser for tilsvarende tjenester i markedet.  

 

Oppsummering av avtalen økonomisk: 

• Hosting og SLA for alle tjenester – månedskostnad 10150 kr – årskostnad 121 800 kr 

• Domeneleie og håndtering – 295 pr domene, ca 15 domener – årskostnad 4 425 kr 

• Hjemmesider klubber basis – 200 pr klubb, ca 200 klubber – årskostnad 40 000 kr 

Total årskostnad faste kostnader: 166 225 eks mva – 207 781 inkl mva.  

I tillegg til dette kommer utviklingskostnader og feilretting som ikke skyldes Digimaker. Her har vi det 

siste året i hovedsak bestilt oppgaver som har vært nødvendig, og ting vi har ønsket å gjøre, og blitt 

fakturert basert på medgått timeantall. 

 

AL har varslet Digimaker om at vi fremover må ha klare planer på prosjektene, slik at vi har en 

estimert kostnad klart før prosjektet iverksettes. I tillegg må det settes av midler til diverse oppgaver 

som er nødvendig for å opprettholde drift og kvalitet på våre sider.  

 

Forslag til budsjett for IT blir dermed: 

Faste kostnader: kr 210 000 

Nødvendige utviklings- og feilrettingskostnader: kr 100 000 

Prosjekter: kr 200 000 (ikke spesifisert ennå – annet enn at nettbutikk og Realbridge import er 

igangsatt) 

Totalt IT: kr 510 000 

Vurderinger: 

Det virker lite trolig at vi kan få bedre vilkår med annen avtale. Vi avsluttet i 2021 avtalen med Iver 

for hosting av tjenester via terminalserver – denne avtalen kostet oss alene ca kr 164 000 i året. Ved 

flytting til Office365 vil denne typen tjeneste bli betraktelig redusert. Det virker fornuftig å bruke 

denne besparelsen på å utvikle andre sider av IT-tilbudet vårt betraktelig.  

 

Det er mange ting NBF skulle ønske vi kunne tilbydt våre medlemmer, klubber og kretser innenfor IT. 

Noen eksempler er: 

• Automatisk godkjenning av mesterpoeng 

• Import av rapporter også for lagturneringer 

• Mulighet for å føre regnskap i KlubbAdmin (KretsAdmin) 

• Løsning for å håndtere trekking, kampavvikling og resultatrapportering for NM Klubblag 

• Løsning for å håndtere reiseregninger 

• Bedre sikkerhet/personvern på våre, kretser og klubbers hjemmesider 

• Bedre verktøy for kursing og opplæring 

• Verktøy for kommunikasjon 

Hva vi skal i gang med i 2021 er usikkert, men det er fornuftig å ha et rom til det. 

Innstilling: 

Styret er orientert om ny avtale med Digimaker, samt hva som er gjort på IT-siden i 2020. I tillegg er 

styret orientert om hvilke planer som kan iverksettes i 2021 og har muligheten til å styre dette.  



   
   
 

Vedlegg: 

Abonnement- og tjenesteavtale 2021.pdf 



Retningslinjer for styrerepresentasjon -  

Norsk Bridgeforbund 
 

Dokument opprettet: 23. januar 2021 

Siste versjon: 23. januar 2021 

 

1. Overordnet 
Dette dokumentet beskriver hvordan et styremedlem (eller annen person i dennes sted) skal 

representere Norsk Bridgeforbund i offisielle sammenhenger. Dette dokumentet retter seg først og 

fremst mot våre egne arrangement, men hovedtrekkene av hva som beskrives her skal også 

etterleves i andre sammenhenger der hvor det er naturlig at man også representerer Norsk 

Bridgeforbund.  

2. Hvilke arrangement skal styret representere i? 
Følgende arrangement forventes det at styret representerer i: 

• Norsk Bridgefestival 

• Seriemesterskapets 1. & 2. divisjon andre helg 

• Finalen i NM for Klubblag 

• Finalen i NM for Par 

• NM for dame- og veteranlag 

• Bridge for Alle (ikke nødvendigvis alle arrangement) 

Følgende arrangement kan være aktuelle å representere i: (basert på invitasjon) 

• Kretsers jubileum 

• Klubbers jubileum 

• Andre jubileum 

• Andre arrangement 

Internasjonale representasjonsoppgaver: 

• WBF generalforsamling 

• EBL generalforsamling 

• NBU-møter 

• WBF/EBL/andre forbunds jubileumer hvor vi får invitasjon 

3. Hvem skal representere? 
I arrangement det forventes at NBF er representert bør representasjon bestemmes etter følgende 

prioritet: 

1. President 

2. Visepresident 

3. Generalsekretær 

4. Styremedlem 

5. Annen person med tilknytning til NBF 



I arrangement hvor NBF blir invitert beslutter president/generalsekretær hvem det er naturlig at skal 

representere, såfremt ikke invitasjonen er mer rettet mot enkeltmedlem(mer) av styret.  

I internasjonale representasjonsoppgaver skal det i utgangspunktet være president eller 

generalsekretær som representerer.  

4. Oppgaver under representasjon 
Først og fremst skal vedkommende representere NBF på en god og ansvarsfull måte. Opptreden skal 

være i henhold til våre vedtekter. Alkohol skal ikke nytes, annet enn i sammenhenger hvor dette er 

naturlig/forventet.  

 

Ved representasjon forventes det at man viser ekstra oppmerksomhet overfor arrangør, stab, 

frivillige og samarbeidspartnere som legger ned en innsats for NBF. En ekstra oppmerksom kan være 

en fysisk ting i henhold til listen nedenfor, men ofte vil en «takk», et smil og en vennlig samtale være 

minst like mye verdt.  

Konkrete oppgaver for representasjon: 

1. Ønske velkommen til arrangementet på vegne av NBF. 

2. Overrekkelse av stormesternåler (og høyere grader) og andre utmerkelser. 

Overrekkelse skjer ofte i sammenheng med åpning og/eller avslutning/bankett. 

3. Bistå arrangør og stab under arrangement om de har behov for hjelp. 

4. Takke arrangør,stab og deltakere for vel utført jobb i forbindelse med avslutning/bankett. 

Gjerne overrekke blomster til arrangør dersom dette er mulig. 

5. Dele ut medaljer og premier sammen med representant for arrangør 

6. Stille seg til rådighet for å sitte i juryen for type utmerkelser som beste spill etc.  

Ikke alle punkter over er aktuelle for alle typer arrangement – den som representerer vurderer hva 

som er aktuelt i hvert enkelt tilfelle. Ved tvil kan man rådføre seg med president/generalsekretær. 

I noen typer arrangement kan andre typer representasjon være aktuelt: 

- Stille opp som makkergarantist/makker 

- Avgi stemme på vegne av NBF (i tråd med styrets vedtak) 

5. Kostnadsdekning representasjon 
Hovedregelen er at den som representerer for dekket sine kostnader for representasjon på lik linje 

som for eksempel deltakelse på styremøter. Det gis ikke honorar for representasjon.  

Ved reise-/hotellbestilling skal i utgangspunktet billigste alternativ velges, såfremt dette ikke 

medfører unødvendig tilleggsbelastning. Det anbefales å være i kontakt med arrangør før bestilling, 

da det kan hende arrangør har rabatter eller gratis overnattingsalternativer til rådighet.  

Dersom man selv skal delta i arrangementet som spiller (uten sammenheng med representasjon) 

gjøres det en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om kostnader skal dekkes av NBF. 

Utgangspunktet er at NBF i slike tilfeller dekker fra 0 – 50% av kostnadene. Størrelsen/omfanget på 

representasjonen vil ofte være avgjørende for hvor stor del som dekkes av NBF. Dette skal avklares 

på forhånd av president/generalsekretær – forespørsel om dekning i etterkant som ikke er 

forhåndsavklart vil normalt avslås.  



Kostnader som skal dekkes sendes inn som ordinær reiseregning til generalsekretær. Bilag som 

billetter etc skal vedlegges (unntatt små utlegg som flybuss, trikk etc). Diett gis etter statens satser 

med fratrekk fra inkluderte måltider.   



Budsjett rekruttering 2021

Tilgjengelig beløp Totalkostnad Differanse Utarbeidet: 20.01.2021

kr 700 000,00 kr 700 000,00 kr 0,00 Av: Marianne Harding

Navn Beskrivelse Antall Stykkpris Utgifter Inntekter Sum aktivitet

Re-rekruttering tidligere 
medlemmer

Organisasjonsdagene 2021 skisserer 
innhold i prosjektet

Klubbaktiviteter Tilskudd aktiviteter i klubbene kr 200 000,00

Markedsføring
Kampanjemateriell, reklamefilm til SM, kino, 
google ads kr 45 000,00

Kursportalen, reklamekanal kr 2 500,00

Premiering Premier - årets comeback, re-rekrutterer etc kr 20 000,00

Diverse utgifter kr 2 500,00

Sum Re-rekruttering kr 270 000,00 kr 0,00 kr 270 000,00
Spill Bridge 2 Online kurs for litt øvede vinteren 2021

Forelesere 2 timer forberedelse + 2 timer kurs 10 kr 600,00 kr 6 000,00

Bridgelærere 5 bridgelærere hver kveld, 10 kvelder 50 kr 250,00 kr 12 500,00

Salg Spill Bridge 2 17 kr 180,00 kr 3 060,00

Innmeldinger NBF 10 kr 100,00 kr 1 000,00

Kursavgift medlem 42 kr 390,00 kr 16 380,00

Kursavgift junior 6 kr 0,00 kr 0,00

Kursavgift ikke-medlem 3 kr 690,00 kr 2 070,00

Sum Spill Bridge 2 kr 18 500,00 kr 22 510,00 -kr 4 010,00
Spill Bridge 3 Online kurs for klubbspillere v+h 2021

Forelesere (hoved) 2 timer forberedelse + 2 timer kurs 12 kr 750,00 kr 9 000,00

Foreleser (hjelpe) 12 kr 500,00 kr 6 000,00

Utstyr Headset e.l. 2 kr 1 000,00 kr 2 000,00

Salg Spill Bridge 3/4 40 kr 180,00 kr 7 200,00

Innmeldinger NBF 4 kr 390,00 kr 1 560,00

Kursavgift medlem 86 kr 290,00 kr 24 940,00

Kursavgift junior 12 kr 0,00 kr 0,00

Kursavgift ikke-medlem 6 kr 690,00 kr 4 140,00

Sum Spill Bridge 3 kr 17 000,00 kr 37 840,00 -kr 20 840,00
Spill Bridge 1 Online nybegynnerkurs høsten 2021

Forelesere 2 timer forberedelse + 2 timer kurs 10 kr 600,00 kr 6 000,00

Bridgelærere 15 bridgelærere hver kveld, 10 kvelder 50 kr 250,00 kr 12 500,00

Utstyr Headset e.l. 5 kr 250,00 kr 1 250,00

Salg Spill Bridge 1 25 kr 180,00 kr 4 500,00

Innmeldinger NBF 10 kr 100,00 kr 1 000,00

Kursavgift 60 kr 100,00 kr 6 000,00

Kursavgift junior Kursavgift inkl. juniormedlemskap 6 kr 50,00 kr 300,00

Markedsføring Facebook kr 900,00

Oppfølgingstiltak regionalt Inkluderingstiltak i klubben 8 kr 2 000,00 kr 16 000,00

Sum Spill Bridge 1 kr 36 650,00 kr 11 800,00 kr 24 850,00
Tema-forelesninger Serie på 5 tema, bred målgruppe

Startavgift 5 serier, 60 par á 200 (medlemspris) 300 kr 200,00 kr 60 000,00

Ikke-medlem (250,-/spiller) 10 kr 500,00 kr 5 000,00

Turneringsledelse 10 kr 500,00 kr 5 000,00

Nettstedsavgifter 300 kr 10,00 kr 3 000,00

Forelesere Forelesere (to hver gang á 1500, en intern) 9 kr 1 500,00 kr 13 500,00

Sum Spill Bridge 1 kr 21 500,00 kr 65 000,00 -kr 43 500,00
Skolemesterskap Forutsatt 10-15 lag, online mesterskap

Vareinnkjøp og premier
Give-aways til deltakere (gymbag/t-skjorte med 
trykk e.l.) kr 10 000,00

Premier
10000/5000/3000/2000  i premie, premiesjekker, 
brukspremier, medaljer, pokal kr 25 000,00

Markedsføring Brosjyre til utsending + facebook kr 5 000,00

Turneringsledelse og regnskap To personer, to dager 2 kr 1 000,00 kr 2 000,00

Nettstedsavgifter RealBridge, 0,7 pund/spiller, to dager 100 kr 5,00 kr 500,00

Opplæringshefter Til skoler. 8 hefter á 100 + frakt *4 4 kr 1 000,00 kr 4 000,00

Sum Skolemesterskap kr 46 500,00 kr 46 500,00
Organisasjonsdagene junior Opplæring i styrearbeid, bridgelærer, TL

Se budsjett 2020 Fullfinansiert av LNU Aktivitetsstøtta

Gjenstår: Oppfølging av kursdeltakere

Sum org. dagene junior kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
Lærebok bridge valgfag

Brekke boka 20 kr 600,00 kr 12 000,00

Korrektur 5 kr 600,00 kr 3 000,00

Figurer 12 kr 1 500,00 kr 18 000,00

Støttemateriell Oppgaver, powerpoints 12 kr 1 000,00 kr 12 000,00

Videoer 12 kr 1 000,00 kr 12 000,00

Forfatterhonorar
Høyere enn standardsatsen 1/3 av royalty for 
førsteopplag siden første opplaget er lite 2 kr 15 000,00 kr 30 000,00

Sum bok Bridge valgfag kr 87 000,00 kr 87 000,00

Skolebesøk/klubb-besøk Klubber som trenger hjelp i startfase



Unge bridgelærere
Hjelp til oppstart - unge bridgelærere reiser og
får honorar 4 kr 2 500,00 kr 10 000,00

Materiell 
Startpakke skoler (lynbridgekortstokker,
kortholdere, hefte mini-bridge + pilkortstokk) 4 kr 1 000,00 kr 4 000,00

Reise unge bridgelærere 4 kr 1 500,00 kr 6 000,00

Klubb/kretsbesøk Møter med klubber/kretser 2 kr 5 000,00 kr 10 000,00

Sum Skolebesøk kr 30 000,00 kr 30 000,00
Bridgelærerutdanning Krets/klubb står som lokal arrangør

Reise ledere Reise bridgelærerutdanning 3 kr 2 500,00 kr 7 500,00

Overnatting ledere Overnatting 3 kr 2 000,00 kr 6 000,00

Opplæringsmateriell Til deltakere - bli kjent med stoffet 20 kr 300,00 kr 6 000,00

Diverse utgifter kr 500,00

Sum Bridgelærerutd. kr 20 000,00 kr 0,00 kr 20 000,00
Kampanjemateriell

Roll ups 6 kr 1 500,00 kr 9 000,00

Digitalt materiell Plakater, visittkort, diplomer etc kr 15 000,00

Mini-bridge pilkortstokker Arbeid. Samarbeid med SBF? 2 kr 10 000,00 kr 20 000,00
Grunnkurs meldinger 
pilkortstokker Gjøre nytt materiell mer brukervennlig. 2 kr 10 000,00 kr 20 000,00

Tema-forelesninger (Svensk) Oversette og tilpasse til norske system 18 kr 1 000,00 kr 18 000,00

Lybridgekortstokker 3 000 kr 15,00 kr 45 000,00

Designer Royalties design lynbridgekortstokk kr 5 000,00

Salg mini-bridge pilkortstokker Føres på salg. Også trykkekostnader.

Sum kampanjemateriell kr 132 000,00 kr 0,00 kr 132 000,00
Sommerleir junior 2021 Lokale/regionale arrangement pga korona

Støtte klubber Store leire (opp til 20 deltakere, 4 dager) 3 kr 15 000,00 kr 45 000,00

Støtte små leire (opp til 8 deltakere, 1-2 dager) 8 kr 2 500,00 kr 20 000,00

Markedsføring Lokal-avis, facebook i regionen 10 kr 500,00 kr 5 000,00

T-skjorter 200 kr 150,00 kr 30 000,00

SUM sommerleir regionalt kr 100 000,00 kr 100 000,00
Bridge valgfag

Opplæring lærere Kurs for fagansvarlig 6 kr 5 000,00 kr 30 000,00

Evaluering Møter evalueringsinstitusjon 2 kr 4 000,00 kr 8 000,00

Evaluering forsøk Støtte til feltarbeid forskning. 2-årig løp kr 20 000,00

Forskningsmidler Midler forskning fagfornyelsen kr 0,00

SUM valgfag bridge kr 58 000,00 kr 0,00 kr 58 000,00



Norsk Bridgeforbund

Tekst Hittil i år Budsjett hittil i år Årsbudsjett Rest årsbudsjett

Medlemskontingent -1 901 350 -1 864 000 -1 864 000 -37 350

Serviceavgift -3 235 384 -4 100 000 -4 100 000 864 616

Klubbkontingent -360 000 -360 000 -360 000 0

Spillerlisens -180 600 -192 000 -192 000 11 400

Inntekt Seriemesterskapet -1 393 900 -1 464 600 -1 464 600 70 700

Inntekt NM lag -263 950 -263 900 -263 900 -50

Inntekt NM Par -180 000 -184 000 -184 000 4 000

Inntekt Veteran og NM damer -171 936 -200 000 -200 000 28 064

Inntekter Norsk Bridge Festival og Marit Sveaas mi -567 050 -2 448 500 -2 448 500 1 881 450

Bridge for alle -505 477 -538 000 -538 000 32 523

Inntekter Fun Bridge og øvrig onlinespilling -508 350 -120 000 -120 000 -388 350

Sum Driftsinntekter -9 267 997 -11 735 000 -11 735 000 2 467 003

Diverse sponsorinntekter 0 -20 000 -20 000 20 000

Diverse inntekter -52 919 -20 000 -20 000 -32 919

Sum annen inntekt -52 919 -40 000 -40 000 -12 919

Inntekter salg av bridgemateriall -1 087 243 -1 100 000 -1 100 000 12 757

Kostnader salg bridgemateriell 835 145 800 000 800 000 35 145

Bruttofortjeneste varesalg -252 098 -300 000 -300 000 47 902

Bruttofortjeneste i % 23 27 27 375

Totale Inntekter NBF -9 573 014 -12 075 000 -12 075 000 2 501 986

Lønn administrasjonen 3 533 501 3 500 000 3 500 000 33 501

Refusjon Sykepenger -187 753 0 0 -187 753

Diverse lønn 30 205 150 000 150 000 -119 796

Sum lønn og godtgjørelser 3 375 952 3 650 000 3 650 000 -274 048

Regnskap og revisjonshonorar 563 343 540 000 540 000 23 343

Div Fremmed ytelser 630 089 500 000 500 000 130 089

Prosjekt - Handicap 0 80 000 80 000 -80 000

Sum Fremmed ytelser 1 193 432 1 120 000 1 120 000 73 432

Arrangementskostnader SM 1 174 248 1 230 000 1 230 000 -55 752

Arrangementskostnader NM lag 208 085 252 000 252 000 -43 915

Arrangmentkostnader NM Par 124 750 150 000 150 000 -25 250

Arrangmentkostnader Bridgefestivalen og M Sveaas 370 140 2 223 800 2 223 800 -1 853 660

Arrangementskostnader NM damer mm 121 353 200 000 200 000 -78 647

Arrangementskostnader diverse turneringer 87 658 0 0 87 658

Sum turneringskostnader 2 086 234 4 055 800 4 055 800 -1 969 566

Kontingent EBL, WBF, NBU 177 937 180 000 180 000 -2 063

Internasjonal rep.  U26 32 126 106 000 106 000 -73 874

Internasjonal rep. U16,  U21 og jenter 3 020 148 500 148 500 -145 480

Internasjonal rep. damer 70 893 180 200 180 200 -109 307

Internasjonal rep. åpen klasse 38 602 335 600 335 600 -296 998

Internasjonal rep. veteran 0 49 700 49 700 -49 700

Overført fra poenghøsten 0 -50 000 -50 000 50 000

Sum Internasjonal representasjon 322 578 950 000 950 000 -627 422

Kontorkostnader 963 217 1 200 000 1 200 000 -236 783

Reisekostnader mm administrasjon og styre 179 662 400 000 400 000 -220 338

Sum kostnader styre/utvalg 179 662 400 000 400 000 -220 338

Rekruttering 407 559 700 000 700 000 -292 441

Bridge for alle 252 346 260 900 260 900 -8 554

Sum kostnader rekruttering og bridge for alle 659 906 960 900 960 900 -300 994

Resultat før finansposter -792 033 261 700 261 700 -1 053 733

Bankomkostninger, tap på fordringer mm 79 398 40 000 40 000 39 398

Mva kompensasjon -771 199 -550 000 -550 000 -221 199

Finansinntekter -40 322 -25 000 -25 000 -15 322

Sum finansposter -732 122 -535 000 -535 000 -197 122

Totale kostnader 8 048 859 11 801 700 11 801 700 -3 752 841

Resultat etter finansposter -1 524 156 -273 300 -273 300 -1 250 856

Kommentar fra regnskapsfører:

Dette er i store trekk årets resultat. Vi mangler et par ting som varelager kontor, men beløpene er ikke veldig store.

Regnskapet er oppdatert med forventet kompensasjon for serviceavgift.



Storehagen 1B, Postboks 800, 6805 Førde 
 | +47 57 82 80 00 postmottak@lottstift.no

Kvittering på innsendt søknad 
og melding om saksbehandlingstid

 Dato for innsending

15. januar 2021, 10:33

Søkerorganisasjon

 NORSK BRIDGEFORBUND
 Sognsveien 75A

 0855 OSLO

Innsender

ALLAN LIVGÅRD

Saksnummer

2021/3285

 Postadresse
Lotteri- og stiftelsetilsynet 
Postboks 800 
6805 Førde

 Kontoradresse
Storehagen 1 B 
6800 Førde

 Telefon
57 82 80 00

 Organisasjonsnummer
982 391 490 

 E-post
postmottak@lottstift.no

Lotteri- og stiftelsestilsynet bekrefter at vi har mottatt søknaden om kompensasjon ved inntektsbortfall i forbindelse 
med COVID-19 utbruddet. Ifølge forvaltningsloven § 11a andre og tredje ledd skal Lotteri- og stiftelsestilsynet gi et 
foreløpig svar dersom saksbehandlingen vil ta uforholdsmessig lang tid. Lotteri- og stiftelsestilsynet behandler 
søknadene og utbetaler midler så raskt som mulig. Utbetaling vil skje i flere puljer. Av ulike grunner kan noen 
søknader få forlenget saksbehandlingstid. Dette betyr at saksbehandlingstiden, og dermed utbetalingstidspunktet, vil 
kunne variere mellom søknadene. Vi ber om forståelse for dette, og for at vi ikke kan svare på saksbehandlingstid for 
enkeltsøknader. Dere finner til en hver tid oppdatert informasjon på nettsidene våre.

  Vi ber om at retting av kontonummer eller andre korrigeringer blir ettersendt til postmottak@lottstift.no så snart som 
mulig. Legg gjerne inn saksnummeret i e-posten.

Oppsummering av søknad

1. Generelt om søker

Målform

Bokmål

Organisasjon

 NORSK BRIDGEFORBUND
ID:  938579407

Kontonummer

50020501585

Kontaktperson

ALLAN LIVGÅRD

E-post

allan.livgard@bridge.no

Telefon

99040205



Side  av 2 8

 Postadresse
Lotteri- og stiftelsetilsynet 
Postboks 800 
6805 Førde

 Kontoradresse
Storehagen 1 B 
6800 Førde

 Telefon
57 82 80 00

 Organisasjonsnummer
982 391 490 

 E-post
postmottak@lottstift.no

2. Søknadsgrunnlag

Oppsummering alle arrangement/aktiviteter

Antall arrangement/aktiviteter Totalt søknadsbeløp Totalt kompensasjonsberettiget beløp

5 914 899 kr 508 633 kr

Total budsjettert inntekt Totalt bortfalte kostnader og 
faktisk inntekt

Totalt fradrag

2 294 451 kr 1 379 552 kr 0 kr



Side  av 3 8

 Postadresse
Lotteri- og stiftelsetilsynet 
Postboks 800 
6805 Førde

 Kontoradresse
Storehagen 1 B 
6800 Førde

 Telefon
57 82 80 00

 Organisasjonsnummer
982 391 490 

 E-post
postmottak@lottstift.no

1. Serviceavgift for turneringer i regi av klubber/kretser september

Type inntektsbortfall Beskrivelse

Eget arrangement Serviceavgift for turneringer i regi av klubber/kretser september

Sted Startdato Sluttdato

Hele landet 1. september 2020 30. september 2020

Status Dato bestemt avlyst, 
stengt eller utsatt

Avlyst eller stengt 12. mars 2020

Inntekter og fradrag

Budsjettert inntekt Bortfalte kostnader og 
faktisk inntekt

Inntektsbortfall

Inntekt
359 008 kr 259 853 kr 99 155 kr

Fradrag
0 kr

Søknadsbeløp

Søknadsbeløp
99 155 kr

Kompensasjonsberettiget beløp (70% av søknadsbeløp)
69 409 kr



Side  av 4 8

 Postadresse
Lotteri- og stiftelsetilsynet 
Postboks 800 
6805 Førde

 Kontoradresse
Storehagen 1 B 
6800 Førde

 Telefon
57 82 80 00

 Organisasjonsnummer
982 391 490 

 E-post
postmottak@lottstift.no

2. Serviceavgift for turneringer i regi av klubber/kretser oktober

Type inntektsbortfall Beskrivelse

Eget arrangement Serviceavgift for turneringer i regi av klubber/kretser oktober

Sted Startdato Sluttdato

Hele landet 1. oktober 2020 31. oktober 2020

Status Dato bestemt avlyst, 
stengt eller utsatt

Avlyst eller stengt 12. mars 2020

Inntekter og fradrag

Budsjettert inntekt Bortfalte kostnader og 
faktisk inntekt

Inntektsbortfall

Inntekt
469 297 kr 312 541 kr 156 756 kr

Fradrag
0 kr

Søknadsbeløp

Søknadsbeløp
156 756 kr

Kompensasjonsberettiget beløp (70% av søknadsbeløp)
109 729 kr



Side  av 5 8

 Postadresse
Lotteri- og stiftelsetilsynet 
Postboks 800 
6805 Førde

 Kontoradresse
Storehagen 1 B 
6800 Førde

 Telefon
57 82 80 00

 Organisasjonsnummer
982 391 490 

 E-post
postmottak@lottstift.no

3. Serviceavgift for turneringer i regi av klubber/kretser november

Type inntektsbortfall Beskrivelse

Eget arrangement Serviceavgift for turneringer i regi av klubber/kretser november

Sted Startdato Sluttdato

Hele landet 1. november 2020 30. november 2020

Status Dato bestemt avlyst, 
stengt eller utsatt

Avlyst eller stengt 12. mars 2020

Inntekter og fradrag

Budsjettert inntekt Bortfalte kostnader og 
faktisk inntekt

Inntektsbortfall

Inntekt
373 185 kr 158 027 kr 215 158 kr

Fradrag
0 kr

Søknadsbeløp

Søknadsbeløp
215 158 kr

Kompensasjonsberettiget beløp (50% av søknadsbeløp)
107 579 kr



Side  av 6 8

 Postadresse
Lotteri- og stiftelsetilsynet 
Postboks 800 
6805 Førde

 Kontoradresse
Storehagen 1 B 
6800 Førde

 Telefon
57 82 80 00

 Organisasjonsnummer
982 391 490 

 E-post
postmottak@lottstift.no

4. Serviceavgift for turneringer i regi av klubber/kretser desember

Type inntektsbortfall Beskrivelse

Eget arrangement Serviceavgift for turneringer i regi av klubber/kretser desember

Sted Startdato Sluttdato

Hele landet 1. desember 2020 31. desember 2020

Status Dato bestemt avlyst, 
stengt eller utsatt

Avlyst eller stengt 12. mars 2020

Inntekter og fradrag

Budsjettert inntekt Bortfalte kostnader og 
faktisk inntekt

Inntektsbortfall

Inntekt
380 342 kr 180 037 kr 200 305 kr

Fradrag
0 kr

Søknadsbeløp

Søknadsbeløp
200 305 kr

Kompensasjonsberettiget beløp (50% av søknadsbeløp)
100 153 kr



Side  av 7 8

 Postadresse
Lotteri- og stiftelsetilsynet 
Postboks 800 
6805 Førde

 Kontoradresse
Storehagen 1 B 
6800 Førde

 Telefon
57 82 80 00

 Organisasjonsnummer
982 391 490 

 E-post
postmottak@lottstift.no

5. Seriemesterskapet 1. - 4. divisjon

Type inntektsbortfall Beskrivelse

Eget arrangement Seriemesterskapet 1. - 4. divisjon

Sted Startdato Sluttdato

Hele landet 1. november 2020 8. november 2020

Status Dato bestemt avlyst, 
stengt eller utsatt

Avlyst eller stengt 28. oktober 2020

Inntekter og fradrag

Budsjettert inntekt Bortfalte kostnader og 
faktisk inntekt

Inntektsbortfall

Inntekt
712 619 kr 469 094 kr 243 525 kr

Fradrag
0 kr

Søknadsbeløp

Søknadsbeløp
243 525 kr

Kompensasjonsberettiget beløp (50% av søknadsbeløp)
121 763 kr



Side  av 8 8

 Postadresse
Lotteri- og stiftelsetilsynet 
Postboks 800 
6805 Førde

 Kontoradresse
Storehagen 1 B 
6800 Førde

 Telefon
57 82 80 00

 Organisasjonsnummer
982 391 490 

 E-post
postmottak@lottstift.no

3. Egenerklæring

For å kunne søke må organisasjonen oppfylle vilkårene. Fyll ut egenerklæringen ved å svare på spørsmålene 
nedenfor.

1. Kommer inntektsbortfallet fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet som følge av pålegg eller råd gitt av offentlige 
myndigheter?

Ja

2. Utgjorde offentlig tilskudd mindre enn 60 % av organisasjonens totale inntekter i regnskapsåret 2019?

Ja

3. Er organisasjonen under konkursbehandling?

Nei

4. Søker dere om kompensasjon for bortfalte inntekter som er eller kan bli dekket av organisasjonens forsikringsordning, avtaler 
eller annen offentlig kompensasjon tilknyttet COVID-19-utbruddet?

Nei

4. Innsending

Vi er kjent med at vi på forespørsel må kunne legge fram alle opplysninger som er nødvendig for at Lotteri- 
og stiftelsestilsynet kan gjennomføre saksbehandling og kontroll.
Vi er kjent med kravene om oppbevaring av dokumentasjon iht. forskriftens § 4-3.
Vi er kjent med at dersom vi oppgir ufullstendig eller feil opplysninger i søknaden, og får utbetalt 
kompensasjon som vi ikke har rett til, eller for høy kompensasjon, kan vi måtte betale denne kompensasjonen 
helt eller delvis tilbake.
Vi bekrefter at informasjonen i søknaden er riktig, og at vi er kjent med regelverket for ordningen
Vi er kjent med at krav på tilbakebetaling er tvangsgrunnlag for utlegg.



   
   

21.01.2021 

Bridgefestivalen og MSIBT 2021 

Allan Livgård   

☐ Til orientering  ☒ I rute 

☐ Til drøfting  ☐ Lite avvik 

☒ Til beslutning  ☐ Stort avvik  

 

Bakgrunn: 

I terminlisten til NBF for 2021 er det terminfestet at vi skal avholde følgende turneringer: 

- Marit Sveaas IBT: 9. – 11. juli 2021 

- Norsk Bridgefestival: 31. juli – 7. august 2021 

 

Fakta: 

Pandemien satte en stopper for MSIBT i 2020 og la en kraftig demper på deltakelsen på 

bridgefestivalen. Smitteutviklingen i starten av 2021 antyder at det nok kan bli utfordringer også 

sommeren 2021, samtidig som vaksine gir et visst håp.  

 

Norsk Bridgefestival er NBFs viktigste turnering, og et samlingspunkt for bridgespillere fra hele 

landet. Festivalen har siden starten i 2000 vært dominert av ulike norgesmesterskap, og man har 

kanskje ikke i stor nok grad lykkes å tiltrekke bredden av bridgespillere. Før festivalen i 2020 var det 

planlagt en ny funksjon på festivalen; festivalverter, som skulle gjøre det med attraktivt å være 

breddespiller på festivalen. På grunn av pandemien måtte tiltaket dessverre avlyses. 

 

MSIBT er NBFs store internasjonale turnering med høye pengepremier. Turneringen ble første gang 

arrangert i 2016, og har med unntak av 2020, vært arrangert årlig siden det. De høye pengepremiene 

gjøres mulig av sponsorstøtte fra Christen Sveaas/Kistefos og andre sponsorer. Turneringen har gått 

med underskudd i de fleste utgaver, men bridgetinget har gitt styret i oppdrag å sørge for at 

turneringen minimum går i balanse fra 2021.  

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

Bridgefestivalen gir NBF et fint overskudd hvert eneste år, og med ny avtale på plass, viser budsjettet 

at en fullskala festival i 2021 vil gi et overskudd i størrelsesorden 400 – 500 000 kr. Dette vil komme 

særdeles godt med i det som ser ut til å bli et økonomisk vanskelig år.  

 

MSIBT er avhengig av internasjonal deltakelse for å tiltrekke seg nok par til at vi kan overholde kravet 

om et premiebudsjett på minimum 700 000 kr og samtidig ikke få et tap på turneringen. Basert på 

pandemien er det særdeles lite trolig at det tidlig sommer 2021 er store muligheter og et ønske om 

internasjonale reiser. Derfor virker det vanskelig å opprettholde Bridgetingets vedtak om minimum 

balanse. 

 

Administrativt er NBF klare for å arrangere begge turneringene.  

  



   
   
Vurderinger: 

Det er flere ulike vurderinger som gjøres fortløpende i forhold til festivalen: 

• Festivalvertene: Er akkurat aktivisert igjen, og har varslet at de ønsker å tilrettelegge i tråd 

med fjorårets forslag. Dette er innarbeidet i programmet, men det kan selvfølgelig komme 

ytterligere endringer når de får hatt nye møter. 

• Programmet: Satt opp «tradisjonelt» med mixturneringene først, så damer/veteran/monrad 

par, patton og tilslutt NM lag. Innarbeidet de ulike festivalturneringene i tråd med 

festivalvertenes ønsker, samt to kveldsturneringer (en med og en uten alkohol). Styret kan 

gjerne komme med andre ønsker om de synes det virker fornuftig.  

• Festivalparty: Skal vi ha dette på søndag kveld eller ikke? Det vil også påvirke programmet 

litt. Det som taler for er at vi trenger å møtes igjen, og en markering er fint. I 2020 skulle det 

også i utgangspunktet være 20-års jubileum for festivalen. Det som taler i mot er muligheten 

for smittevern på en fest. 

Det må også gjøres en vurdering i forhold til sannsynligheten for at vi kan arrangere fullverdig 

festival. Om vi ikke kan, så bør det allerede fra tidlig av ligge klare retningslinjer for hva vi gjør om det 

må avlyses eller settes begrensninger. Ett eksempel er at vi må ha klart hvordan vi reduserer antall 

deltakere om det blir en begrensning lik fjorårets. Skal vi trekke lodd, la de først påmeldte beholde 

plassen eller andre alternativ?  

 

Samtidig må det gjøres klare avtaler med hotellet, slik at begge parter har forutsigbarhet.  

 

Spørreundersøkelse: 

Som ønsket av styret har NBFs administrasjon gjennomført en kort spørreundersøkelse om festivalen 

og MSIBT. Svarresponsen har vært særdeles god, og når dette skrives er det kommet inn over 400 

svar. Hovedbakgrunnen for spørreundersøkelsen er vurdering på når festivalen bør arrangeres, og 

foreløpig viser svarene at det er flertall for uke 32. Det var nok kanskje ikke ventet.  

Marit Sveaas: 

KAO har et forslag om at fremtidens MSIBT-turnerigner «gis» til juniorarbeidet i NBF. Det er 

gjennomført møter med Kurt-Ove Thomassen rundt denne tanken, og til styremøtet får dere et notat 

fra ham. Hovedideen er da at KOT blir primus motor for turneringen, og at overskuddet øremerkes 

juniorarbeid på Helgeland og i Norge generelt. NBF står som garantist i tilfelle underskudd.  

 

Als vurdering er at MSIBT har manglet et formål – vi har aldri helt klart å definere hvorfor vi 

arrangerer turneringen. Det har kanskje også vært synlig for potensielle deltakere. Ved å gi 

turneringen til juniorarbeidet får turneringen et klart og prisverdig formål.  

Innstilling: 

Denne saken om festival og Marit Sveaas inneholder mange momenter – og et endelig vedtak kan 

derfor være noe spredt. Men kort oppsummert må styret ta stilling til: 

• Skal vi planlegge for fullverdig festival?  

• Beslutte rammer for eventuell senere reduksjon av deltakerantall 

• Skal festivalvertene få et spesifisert mandat? 

• Skal festivalprogrammet være tradisjonelt eller ønsker styret endringer/nyvinninger? 



   
   

• Skal tidspunktet for festivalen endres fra og med 2022 – eventuelt hvilke ytterligere 

utredninger må til før beslutning? 

• Skal MSIBT «gis» til juniorene med KOT som primus motor og er hans forslag på fordeling av 

overskudd akseptabelt? Og ønsker NBF å stå som garantist for eventuelt underskudd? 

 

Vedlegg: 

• Oppsummering fra festivalvertene.docx 

• Presentasjon festivalvertder.pptx 

• Program for 2020 – festivalturneringer_forslag.docx 

• (Dokument fra Kurt-Ove Thomassen om MSIBT) 

• Diverse dokumenter med programforslag 

• Data_Alle_XXXX.pdf 



Første planleggingsmøte organisasjonsdagene 2021 
Når: 12.01.2021 kl 13:00-14:15 

Til stede: Tom Danielsen, Elisabeth Græsholt Sjødal, Åse Langeland, Marianne Harding (referent) 

 

Tid og sted: 
Terminfestet til 4.-5. september (kretsledermøte 3.-4. september). Holder oss til det. 

Sted: Bør være lett og rimelig å reise til. Vi velger et sted i en times radius med kollektivtransport fra 

Oslo Lufthavn Gardermoen.  

Kriterier: Konferansefasiliteter til å romme 50-100 deltakere, trivelige «lommer» for å treffes både i 

pauser og under gruppeoppgaver. Gjerne gode uteområder slik at smittevern blir lett å praktisere 

dersom det blir nødvendig. 

Åse undersøker først med Scandic om de har et egnet hotell.  

Innhold: 
1. Velkommen 

o Tom og Elisabeth er velkomstkomité 

2. Inspirasjonsforedrag 

o Elisabeth hører med Rikke Solligard, «Begeistringsetaten» 

3. Klubbverter – lage rammer for å ta imot gamle og nye medlemmer 

o Viser til Bjørg Kjølners innlegg på organisasjonsdagene 2019 

o Vår strategi: Klubben skal bli bevisst hvordan man møter klubbens medlemmer og 

nye  

o Gode rammer: Ønske velkommen, tydelig start og slutt på klubbkvelden 

o Alle som kommer til en bridgeklubb skal bli tatt godt imot av en klubbvert, og alle 

skal få tilbud om en makker 

o Vi ønsker at klubbverter (eller lokal lignende variant) implementeres i alle norske 

klubber 

4. Re-starte klubbene 

o Marianne utfører spørreundersøkelse blant frafalne medlemmer for å få tak i fakta 

på «Hva gjorde at du falt i fra» «Hva vil gjøre det interessant å komme tilbake» 

o Kick-starte klubbene  

o Organisasjonsdagene får i oppdrag å skissere prosjekt for å re-rekruttere spillere med 

romslig budsjettramme: Hvordan får vi tilbake alle de som har likt å spille kort? 

o Diverse premier og kåringer 

i. Årets comeback 

ii. Årets rekrutterer 

5. Renslighetskulturen 

o Hvorfor og hvordan utøve enkelt og effektivt smittevern også etter korona 

6. Bridge-etikk live og online 

o Boye Brogeland? Åse spør Tonje på styremøtet 

o Hva skal til for å skape en god kultur i klubben? 

7. Mitt beste bridgetips (eller lignende) 

o Boye Brogeland 



8. Klubben på digitale bridgeplattformer  

o Hvordan kan online bridge være en nyttig sosial arena? 

o RealBridge – når og hvordan passer det å møtes digitalt til et slag bridge? 

o Kan online bridge brukes som en inngangsport til klubben? 

o Digitale plattformer brukt i opplæringsøyemed 

9. Bridgeturnering lørdag kveld. Tom ansvarlig. 

 

Generelt: Gode pauser, mye rom for glede og begeistring! Hedre de som hedres bør av klubber og 

kretser som har stått på det siste året. 



 
SAK 8/01-21 Bridge på NTG/Norsk Toppidrettsgymnas 
 
Vi har gjenniomført flere samtaer med de ulike skolemiljøene i perioder fram til jul. Først med NTG, 
så med Wang, og så i forhold til ordinær videregående skole, spesielt i samtaler med lærer i 
Stavanger, Vetle Faag. 
 
 
NTG: 
«Hei. 
Beklager sent svar. 
Vi har dessverre ingen ledig kapasitet for noen nye idretter på noen av NTG skolene i dag. 
Vanlig saksgang hos oss når vi skal etablere en ny idrett på NTG er at skolene først må se om det er 
ønskelig med flere idretter og deretter om det er ledige plasser. « 
 
WANG:  
Toppidrettssjefen Håvard Johansen gir uttrykk for generell positivitet, og ser for seg at Lørenskog og 
Stavanger kan være aktuelle steder for et bridgetilbud, dvs at de andre er «full».  Han er veldig 
opptatt av at vi må vise hva vi forventer av utviklingstrappen, jfr NOK, for toppidrettsutøvere, som en 
presentasjon av bridgen som toppidrett og skolealternativ. De har ellers ikke noe krav til bidrag fra 
idretten, slik som NTG. (se WANG Toppidrettsplan – WANG). Han var ikke veldig ivrig på å gi slipp på 
læreplanen i «konkurranseidrett», 10-timersfaget, utviklet av NTG/Wang (er det noen som har 
mulighet for å få tak i denne læreplanen?)  
 
Han ønsker fra oss som jeg håper å oversende umiddelbart etter nyttår: 

• Generell presentasjon med Sportsplan 

• Grovoversikt av elevpotensialet lokalt (Lørenskog og Stavanger) 

• Beskrivelse av lokale klubber med potensielle lærekrefter og ressurspersoner 

• En god plan for ei treningsuke for en bridgespiller tilpasset utviklingstrappen  

• Status samtaler med NIF 
 
Framdriften for  Wang blir å etablere et mulig opptak for 22/23, ferdig vurdert høsten 21. 
 
TOPPIDRETT VGS:  
Vi har hatt flere samtaler med Vetle Faag. Han venter på e-sportstilbudet som er lansert i Stavanger, 
slik at vi får studere det nærmere. Han mener at med 7 idrettslinjer i Stavanger, ligger det vel til rette 
for å kjøre et samarbeid med elever som kan gå på alle skoler slik det er i samarbeid med 
toppklubbene i annen idrett i Stavangerområdet. Slik jeg forstår, er det ikke skrevet noen avtale om 
dette samarbeidet, men underforstått at det er slik.  
 
 
På kort sikt blir det for oss å få en endelig formulert læreplanen i bridge, trolig etter kopi av 
«konkurranseidrett» 10-timersfaget som grunnlag for vår egen tenkning, både for å fortsette 
samtalen med Wang og ta nye initiativ overfor aktuelle skoler i Stavangerområdet.  Overfor både 
Wang og Stavangermuligheten, vil det blir formulert skriftlige henvendelser overfor disse og 
dokumenter mot slutten av januar 2021 for videre oppfølging.  

 
 

https://wang.no/wang-toppidrettsplan/
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Sportsplan ungdomslandslagene – Norsk Bridgeforbund 

Sportsplanen er et virkemiddel for å nå fastlagte sportslige mål for Norsk Bridgeforbunds (NBF) 
ungdomslandslag. Sportsplanen skal også bidra til å virkeliggjøre NBFs visjon.  

 

 

 

Organisasjon

 

 

NBFs mål 

NBFs hovedmålsetning for ungdomslandslagene er: 

• Prestere «topp-6» i de fire klassene i Europa for dermed å være kvalifisert for VM 

• Vinne medaljer jevnlig  

• Rekruttere spillere til landslagene i åpen klasse og dameklassen i fremtiden 

• Bruke gode internasjonale resultater til å fremme NBFs visjon om et aktivt bridgemiljø for alle 
barn og unge  

Visjon: 
Et yrende aktivt bridgemiljø 

skaper glede, kunnskap og muligheter 
til mennesker i alle aldre 
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Målene skal nås gjennom: 

• Å gi mulighet til gode trenings- og kamparenaer, først og fremst nasjonalt 

• Systematisk spillerutvikling 

• Skolering av landslagsledere  

• Utdanning/skolering av bridgetrenere  

• Mediedekning fra mesterskapene og av landslagene 

Sportsplanen skal være styrende og forpliktende: 

• Den skal bidra til systematisk arbeid med landslagene 

• Den skal gi trenere og ledere et godt fundament/være en rettesnor for utøvelse av sine verv 

• Den skal bidra til at alle spillere i og rundt landslagene får et tilbud tilpasset de aktuelle 
ambisjonene for landslagene 

• Den skal bidra til trivsel og god samhandling mellom alle involverte 

• Den skal fremelske og utvikle riktige holdninger, god etisk bridge og generelt NBFs grunnverdier 

• Den skal bidra til at ledere og spillere blir stolte ambassadører for NBF og Norge 

Verktøy i arbeidet 

En sportsplan er en overordnet plan. Andre planverktøy i arbeidet med å nå målene i sportsplanen er: 

• Plan for perioden: Inneholder alt arbeid med, og all aktivitet for, landslagene. Planen skal også 

sikre at det gjennomføres evaluering av spillere, par, lag, ledelse, treningsopplegg mm innenfor 

oppsatte frister. Årsplanen knyttes mot budsjett. 

• Utviklingsplaner både for enkeltspillere og makkerpar (spillernivå – planer for begge spillerne i 

et par må sees i sammenheng) 

• Årsbudsjett 

Ledere – roller 

• Styret: Har det overordnede ansvaret for planer og rammeverk. Ansvar for å tilsette og avsette 
sportssjef og landslagssjefer. Skal endelig godkjenne landslagsgruppene i forhold til «good 
standing» 

• Sportssjef: Administrasjon og tilrettelegging av landslagssatsing for å gi et grunnlag for at 
Norge skal være med å kjempe i toppen i ungdomsklassene.  

• Landslagssjefer: Ansvarlig for oppretting av treningsgrupper, uttak av landslag til mesterskap 
og uttak av lag under mesterskap. Landslagssjefen er også ansvarlig for at det organiseres 
trening av landslagsstallen. Landslagssjefen rapporterer til sportssjef. 

• Administrasjon: Ansvarlig for alt det praktiske i forbindelse med deltakelse i mesterskap. 
Saksbehandler for saker som skal fremmes for styret. 

• Støtteapparat: Størrelsen på støtteapparatet til mesterskap vil kunne variere noe ut fra 
størrelsen på lagene og kjønnssammensetning. Det skal være balanse mellom kvinnelige – og 
mannlige ledere. 

• Trenere: Skal ha ansvar for ledelse av treningsgrupper og spillerutvikling av enkeltspillere/par. 

Struktur 

Strukturen for landslagssatsing bygger på 2-års sykluser som starter etter – og avsluttes med – EM. 

Tidligere ble EM arrangert i oddetallsår, men det er mulig at oddetallsår blir til partallsår pga 

pandemien. 

Det opprettes treningsgrupper i ungdomsklassene ut fra spillerens utviklingsnivå for perioden. Det kan 

være aktuelt med treningsgrupper samlet for flere klasser og/eller grupper på tvers av klassene. 
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Landslagssjef utarbeider i samråd med spillerne en plan for 2-års perioden. I ungdomsklassene vil 

landslagssjefen kunne ha en sentral rolle i å koble spillere sammen i par. 

Landslagssjef har ansvar for oppfølging av spillerne når det gjelder gjennomføring av den enkeltes plan 

for trening og spill i turneringer.  

Uttak 

Landslagssjefene har ansvar for å: 

• Sette sammen treningsgruppe i begynnelsen av hver 2-års syklus i samarbeid. 
Landslagsgruppene presenteres på bridgefestivalen i begynnelsen av august disse årene. 

• Ta ut landslag til mesterskap. Uttak av lag til EM gjøres så tidlig som mulig. 

• Ta ut laget til hver kamp i mesterskap. Legge en plan sammen med spillerne om bruk av parene 

underveis i mesterskapet. Det kan dreie seg om hvem som spiller morgen-/kveldskamper, 

ønske om å spille - eller ikke å spille mot bestemte motstandere, å spille første kamp i 

mesterskapet eller å spille to kamper i rekkefølge. 

Arbeidet i det enkelte landslag 

For å målrette og forbedre landslagsarbeidet innføres følgende modell: 

1. Status – vurdering av spillere/par 

2. Identifisering av både sterke sider og problemer/utfordringer 

3. Arbeidsmål 

4. Treningsplan 

5. Evaluering av måloppnåelse 

Generelle aktivitetsmål 

Aktuelle spillere/par til de norske ungdomslandslagene bør trene jevnlig både på nett og ved spill ved 
bordet. I tillegg bør disse spillerne  

• Delta i en stor internasjonal turnering i partallsår, f.eks. Åpent EM ungdomspar 
• Akseptere eventuelle uttak til White House/Nordisk mesterskap ungdomslag og eventuelle 

andre gode konkurransearenaer 

• Spille minst to åpne norske lagturneringer i året => gode alternativer er Nyttårscupen i 
Letohallen, lagturneringen På Olrud i påsken og NM Monrad lag 

• Delta i Seriemesterskapet 
• Stille på planlagte landslagssamlinger 
• Sammen med landslagssjef lage en individuell plan for sin satsing. Dette skal inkludere 

turneringer, men skal også inneholde tid til systemutvikling og trening på f.eks. BBO 
• Jevnlig spille i åpne turneringer i «nærområdet» sitt (ikke nødvendigvis med sin 

landslagsmakker) 

Trening 

Alle spillere bør trene jevnlig. Om det ikke er mulig ved bordet så finnes det muligheter på nettet. 

Treningen kan bestå av 

• Gjennomgang av system, gjerne sammen med en trener. 

• Spilling og meldetrening i treningsgrupper. 

• Spilling i turneringer som ikke er nevnt over 

Før store mesterskap bør treningen intensiveres. Etter mesterskapene skal prestasjonene analyseres 

og vurderes. 
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Hvis vi ikke kan møtes fysisk, kan vi til trening og gjennomgang bruke for eksempel BBO, Teams 

og/eller RealBridge. Det er viktig at landslagssjefene holder seg oppdatert på hvilke produkter som er 

mest hensiktsmessige å bruke. 

Fysisk trening. 

Alle som er med i landslagsstallene anbefales å drive fysisk trening. Det vil være en fordel å være i god 

fysisk form når man skal spille turneringer som varer lenge. 

Mental trening. 

Det bør vurderes å bruke mental trening blant annet for å forbedre evnen til å holde fokus i lange (1-2 

uker) mesterskap. Hovedansvaret for å gjennomføre dette vil ligge på det enkelte lag. 

NBF kan også bidra med å hente inn ekstern ekspertise til fellessamlinger. 

En type situasjon som ofte oppstår i tøffe matchsituasjoner er at man i en kamp får et dårlig spill. Å ha 

evnen til å nullstille seg og glemme dette spillet er helt nødvendig. Hvordan man takler slike situasjoner 

er nok svært individuelt, men for noen kan det være positivt å få hjelp til å klare det. 

Det er også viktig å lære seg å tenke positivt i stedet for å fokusere på å unngå feil.  

Landslagssamlinger 

Det legges opp til to samlinger årlig spesifikt for landslagsspillere i de fire ungdomsklassene => 

differensierte opplegg. I tillegg vil det også være mulighet til å delta på de åpne samlingene. 

Det blir en samling i Letohallen og en under festivalen hvert år i tilknytning til NM jr eller under 

juniorleiren i forkant av festivalen. Fordelen med å ha en samling under juniorleiren er vi kan legge til 

rette for at spillere som er aktuelle for landslag kan delta på leiren (sosialt fokus, spillere på alle nivåer, 

forbrødring mellom ulike nivåer, de nye får delta sammen med landslagsspillere/mer erfarne 

spillere/forbilder). Samtidig må leiren være attraktiv for de mest etablerte spillerne, og vi må legge opp 

til at noe av tida kan brukes til en type aktivitet som minner om landslagssamling i løpet av leiren. 

Evaluering og rapportering 

Sportssjefen har ansvar for  

• En komplett evaluering av landslagenes prestasjon i 2-årsperioden 

Gjøres etter EM – i begynnelsen av ny syklus - frist 1. august 

• Evaluering midtveis i perioden – sommeren i årene midt i en syklus – frist 1. august 

• Sportslig rapportering til styret. Større sportslig oppdatering en gang i året med måloppnåelse og 

begrunnelse for oppnådd resultat. Eventuelle mindre oppdateringer til styremøter 

Rapportering til sportssjef 

• Rapportering fra landslagssjefen etter mesterskap med en evaluering av mesterskapet 

• Rapportering fra landslagssjefen etter samlinger og deltakelse i turneringer 

Økonomi. 

Økonomiske rammer for ungdomslandslagene benyttes på følgende måte 

• Full dekning av lagene i EM, VM og Nordisk mesterskap. Egenandeler kan være aktuelt dersom 

norske lag blir invitert til VM uten å være direkte kvalifisert. 

• Dekning av deltakelse i White House International Juniors og eventuell andre 

turneringsinvitasjoner. 

• Juniorsamling i forbindelse med NM junior 

• Støtte for å redusere størrelsen på egenandelene ved deltakelse i landslagsaktivitet 

• Økonomisk kompensasjon til trenere 
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Landslagsspillere i ungdomsklassene må påregne egenandeler ved en del av aktivitetene. 

Ved deltakelse i aktiviteter som ikke er direkte relatert til landslag, kan det søkes midler i Juniorfondet. 

Det kan være deltakelse i aktiviteter som er knyttet til egen utvikling.  
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Flere turneringsspillere 

Vi har i de senere år merket nedgang i antall ungdom som spiller i klubb og i åpne turneringer. Dermed 

blir også konkurransen liten for å komme med på de ulike landslagene. Antallet turneringsspillere blant 

barn/ungdom står også i kontrast til antallet barn/ungdom som deltar på en/flere bridgeaktiviteter i løpet 

av et år, de siste årene. Sommerleiren i forkant av bridgefestivalen har hatt rekordstor deltakelse de 

siste tre år. 

Det innebærer altså at vi også innenfor ungdomssegmentet har problemer med å få 

kursdeltakere fra kurs til klubb. Her ligger et hovedproblem for bridgen generelt. 

Ut fra deltakelsen på sommerleirene de siste årene har vi mange potensielle klubb- og 

turneringsspillere. Hvordan skal vi få de med videre fra å kunne spille bridge til å spille bridge i klubb? 

Her er noen momenter: 

• Gode sosiale miljøer => skape lyst til å spille bridge 

• Gode synlige forbilder => vise at det er mulig 

• Utviklingsarenaer => få på plass arenaene der det er mulig 

Hva innebærer disse «kravene» rent praktisk? 

1. Gode sosiale miljøer 

- både i kurs- og spillsammenheng organisere i rene ungdomsgrupper og (om mulig) rene 

juniorklubber 

- lokale bridgeleire (vinterferie, sommerferie og høstferie) med hovedvekt på det sosiale 

- NBFs sommerleir 

2. Gode synlige forbilder 

Involvere våre «juniorstjerner» og andre bridgeprofiler i arrangementene slik at de kan fortelle 

litt om hva de har opplevd og hvordan de har kommet dit at de har fått lov til å være med på 

opplevelser med landslaget. 

3. Utviklingsarenaer 

Vi har i øyeblikket lite «infrastruktur» knyttet til utvikling av turneringsspillere, og vi har i tillegg 

bare NM junior som konkurransearena.  

Fra 2018 kom det et skolemesterskap. Dette mesterskapet er en del av et opplegg med å lære 

bridge lokalt og en tur til Oslo for å spille selve mesterskapet. Dette er vel et opplegg for å 

stimulere interessen mer enn en utviklingsarena. 

Vi mangler et møtested der det både er konkurranse og andre aktiviteter. Det kan være en 

ungdoms-weekend der en har gående en IMP-turnering (konverteres til VP?) i gjennom helgen 

som samlet premieres som et NM lag ungdom i ulike klasser (unntatt at det spilles som par med 

sammenlignes mot salen). Denne helgen skal også inneholde litt forskjellig av leksjoner og ikke 

minst skal det være plass til sosiale aktiviteter. 

Nyttårscupen kan også være en slik utviklingsarena. Det vil imidlertid være et tidspunkt der det 

kan være vanskelig å få dette til da tidspunktet også er svært aktuelt for landslagssamlinger og 

dermed kan det bli et problem knyttet til ledere for opplegget.  

På nettet er RealBridge et produkt som prøver å være likt det å sitte ved bordet og spille. Det 

bør være et alternativ vi kan bruke for å få flere ungdommer til å fortsette å spille. 
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Ressurser 

Dette er først og fremst et område innen rekruttering – fra kurs til klubb. Imidlertid er det deler som 

også knytter området til arbeidet med ungdomslandslagene.  

Utfordringene knyttet til ressurser vil være: 

• administrasjon av dette feltet 

• klubbutvikling for å kunne ta imot barn og unge 

• utdanning/skolering av bridgetrenere/-lærere 

• utarbeidelse av plan for spillerutvikling 

• sponsor til NM lag ungdom helgen for å redusere egenandelene for deltakerne 

Felles system 

Vi mener at det kunne vært en fordel å lage et systemkompendium som spillere som nærmer seg 

landslagsstallene kan bruke som grunnlag til å etablere et godt system. Dette kompendiet kan gjerne 

trykkes opp og distribueres til spillere som er interessert i å satse på bridge. 

Om mulig burde vi engasjere noen som kunne skrive et slikt kompendium. 

 



Rapport fra Sportssjefen til Styret for 2020 

1. Innledning 

Året 2020 ble et amputert år for live bridge, grunnet pandemien som rammet oss tidlig i året.  

Under pandemien har det ikke vært mulig å spille live bridge (bortsett fra en kort stund på 

høsten), og den treningen som parene har fått, har skjedd på nettet 

 

Sportssjefen har vært permittert i 3 måneder, og har ellers brukt noe av sin tid til samarbeid 

med landslagssjefene og har også vært med på å forberede landslagssamling i Letohallen, og 

på å forberede og delta på landslagssamling før NM Damelag på Lillehammer i mars. Vi 

hadde også planlagt en observasjonsturnering i slutten av november i Oslo, men denne måtte 

avlyses pga pandemien. 

 

I åpen klasse gir blandingen av proffer og amatører forskjellige vilkår i pandemi-tiden. 

Proffene spiller mye på nettet (OCBL, Alt og annet) og er bundet opp til sponsorkamper. De 

spiller faktisk mer enn normalt. Også amatørene spiller en god del. 

 

Damene har i stor grad satset på trening på nettet, BBO, med utfyllende kommentarer fra Leif 

Erik Stabell. Han måtte, i slutten av august, stoppe disse turneringene pga jobbsituasjon. Vi 

har akkurat nå fått beskjed om at Leif Erik skal starte med disse turneringene igjen ganske 

snart, noe vi er veldig fornøyde med.  

Ellers har damene spilt utrolig mye på nettet, mange seriøse turneringer med meget tøff 

motstand. 

I tillegg har vi avholdt 2 landslagssamlinger. 

 

2. Samlinger 

Det har vært avholdt følgende landslagssamlinger: 

 

• Letohallen i januar med god deltakelse fra damestallen 

• Før NM Damelag på Lillehammer tidlig i mars, også her med meget god deltakelse fra 

damestallen. 

• I begynnelsen av desember hadde vi et videomøte, på Teams, med landslagsstallen i 

åpen klasse.  

 

Vi har prøvd å gjøre konkurranseaspektet viktig ved spilling på landslagssamlingene, dette 

ved å bruke bridgemater til å registrere resultatene og dermed få en resultatliste og rangering 

av parene.  

 



3. Deltakelse i andre turneringer 

For åpen klasse var det kun i Slava Cup vi hadde spillere før all live spilling ble stoppet i 

midten av mars. 

 

Vi avviklet i høst treningskamp mot Sveits (Zimmermanns lag) og hadde før jul en to-kvelds 

kamp mot Frankrike på Eopenbridge (Twitch).  

 

4. Resultater 

Terje-Allan og Christer-Erik (i tillegg til Nils Kvangraven og sportssjefen) spilte Slava Cup i 

Moskva. Dette er en parturnering, over 128 spill, med IMP-scoring. Det deltok 64 par, til dels 

meget sterke, og Allan og Terje vant! Erik og Christer kom på 17. plass, og Nils og Jon-Egil 

ble nummer 24. 

 

5. Trening 

De fleste av parene i landslagsstallene trener jevnlig på nettet, både meldetrening og spilling 

mot hverandre eller gode utenlandske par/lag. Det må fortsatt være et mål at landslagssjefene 

og trenerne følger opp treningene og resultatene av disse sammen med spillerne. 

 

På videomøtet med åpen klasse i begynnelsen av desember, var det lite stemning for 

digitale treningsmatcher internt i stallen, ettersom de fleste spiller mye på nettet.  

 

 

6. Konklusjon/fremtiden 

Vi har fortsatt par i begge klasser som holder høy internasjonal standard, og tror at fremtiden 

blir spennende for landslagene. Tor og Geir har også sagt at de er klare for å spille på 

landslaget, men de skal få kjempe for plass i laget! Vi har også unge damer som viser stor 

framgang og nok vil være med og representere Norge om ikke lenge. 

 

 

 

Oslo 19/1-2021 

Jon-Egil Furunes  



Innstilling landslagsstaller dameklassen 2020: 

Hovedgruppe: 
Gunn Tove Vist – Torild Heskje 
Liv Marit Grude – Bodil N. Øigarden 
Ann-Karin Fuglestad – Marianne Harding 
Gunn Kari Helness – Lise Blågestad 
 
Utfordrergruppe, som kan bli endret: 
Maja Rom Anjer – Stine Holmøy 
Lisbeth K. Glærum – Ann-Mari Mirkovic Juvik 
Åse Langeland – Tonje Brogeland 
Ida Wennevold – Ranja Sivertsvik 
Sofie Græsholt Sjødal – Agnethe Hansen Kjensli 
 
 
 



Innstilling landslagsstall åpen klasse 2021: 

Landslagsstallen vil bestå av 5 av disse parene: 
 
Boye Brogeland – Espen Lindqvist 
Terje Aa – Allan Livgård 
Tor Helness – Geir Helgemo 
Christian Bakke – Tor Eivind Grude 
Nils Kvangraven – Terje Lie 
 

 

 



Planer mot EM 2021 

1. Innledning 

Det er fortsatt ikke mulig å spille live bridge, så treningen vil, i alle fall foreløpig, foregå på 

nettet, med meldetrening og spilling. Etter meldetrening og spilling er det viktig å gå gjennom 

og diskutere posisjoner som er oppstått og eventuelt gjøre endringer i system eller 

motspillsposisjoner. Dette har landslagssjefene kommunisert til parene. 

Vi håper jo at vi snart skal få lov å møtes igjen fysisk, og har da planer om å avholde en 

observasjonsturnering over en helg (3 dager). Hensikt med arrangementet er å samle aktuelle 

par for landslagene til Nordisk mesterskap 2021, EM nasjonslag 2020 (flyttet til 2021) og 

eventuelt VM nasjonslag (om en kvalifiserer seg dit). Formålet er ikke først og fremst en 

arena for uttak, men dette blir en treningsarena der våre landslagspar møtes til spill «over» 

bordet.  

Ellers spiller de aller fleste parene i landslagsstallene mere bridge enn noen gang. Det spilles 

matcher mot tøff motstand, og resultatene har vært stort sett gode. Jeg har ikke funnet det 

hensiktsmessig å sette krav til spillerne om å dokumentere det som er spilt eller det som 

kommer framover. Dette på grunn av at det ikke er så lett å vite hva som skjer framover, og 

hvilke turneringer som blir satt opp. I tillegg jobber parene godt og er i dialog med 

landslagssjefene. Jeg tror jo at parene som er interessert i å spille på landslaget, vil prøve å bli 

best mulig. Det vi må gjøre er å legge ting til rette for dem. I de fleste turneringene på BBO, 

er det startavgift, ofte i størrelsesorden 3.000 kr og oppover. I og med at vi ikke bruker penger 

på å sende par til turneringer, har vi i noen tilfeller gitt støtte til lag med spillere i 

landslagsstallene. 

 

2. Damelaget 

Leif Erik Stabell setter i gang med treningskamper på BBO etter et halvt års pause. Her spilles 

det, hver søndag, en match med god motstand. Alle som er med spiller samme spill, og i 

etterkant skriver Leif Erik en oppsummering av kampene med fokus på interessante og 

lærerike spill. Damene har vært veldig fornøyd med dette opplegget, og vi vil også oppfordre 

parene i åpen klasse til å vurdere å delta, i alle fall innimellom. 

Ellers spiller damene jevnlig turneringer på nettet (OCBL, Alt og annet). I tillegg trener de 

mot hverandre og spiller kamper mot andre lag, også landslag. 

3. Åpenlaget 

Mange av spillerne i den åpne landslagsstallen er profesjonelle bridgespillere. Disse spillerne 

er avhengige av å tjene penger på bridgen. De er derfor nødt til å spille turneringer på lag med 

sponsor. Derfor er det, som det er nå med kun spilling på nettet, vanskelig å lage felles 

treningsarenaer for spillerne/parene. Det er imidlertid viktig at spillerne spiller med sin faste 

makker, i alle fall i en del av turneringene. 



I videomøtet vi hadde med spillerne på det åpne laget før jul (de fleste av dem var med), var 

det lite stemning for digitale treningsmatcher internt i stallen, ettersom de fleste spiller så mye 

på nettet. 

 

4. Konklusjon 

Når det gjelder uttak av lag til EM i sommer, er det ikke satt noen tidsfrist. Det er, sånn som 

jeg ser det, usannsynlig at det blir arrangert. Men vi holder det selvsagt åpent og håper at det 

lar seg avholde. 

Så, foreløpig er ting ‘på vent’ når det gjelder live spilling, men treningsarbeidet blant parene 

er veldig bra. Jeg tror aldri at topp-parene i Norge har spilt mere bridge enn nå! 

 

 

Oslo 20/1-2021 

Jon-Egil Furunes  



   
   

22.01.2021 

Disiplinærvedtekter og juksesaker 

Allan Livgård   

☐ Til orientering  ☐ I rute 

☐ Til drøfting  ☒ Lite avvik 

☒ Til beslutning  ☐ Stort avvik  

 

Bakgrunn: 

I styremøte 6-20 diskuterte styret problemstillingen som har oppstått med tanke på juks ved online 

spilling. Vedtaket da var: 

«Nasjonalt: 

❖ Vi skal gå gjennom egne vedtekter for å sikre at disse gjør oss i stand til å bekjempe juks 
❖ Endre virkeområdet i vedtektene slik at våre medlemmer kan pådømmes for brudd på 

disiplinære vedtekter i alle bridgesammenhenger.  
❖ Juks og konsekvenser av dette skal omtales klarere i disiplinærreglementet/instruks. 
❖ Vi skal ha en klar beskrivelse av hvilket beviskrav/grad av sikkerhet som gjelder i denne 

type saker 
❖ Det nedsettes ei arbeidsgruppe ledet av ÅL som skal se på de ovennevnte punktene. 

 

Internasjonalt: 

❖ KAO og AL får fullmakt til å fullføre brevet til soneorganisasjonene 
❖ Vi bør forsøke å få med oss andre forbund 
❖ Fremover i tid bør vi i større grad samarbeide med plattformene (BBO, Realbridge og 

andre) for å jobbe mot juks 
❖ Nye regler bør jobbes frem fra toppen, slik at det blir tilnærmet samme regler/straff for 

juks over hele verden.  
 

Andre punkter: 

❖ Nå som NM for klubblag blir en online turnering (i år), så bør alle deltakere spesielt 
minnes om FairPlay.  

 

Fakta: 

Saken har siden den gang blitt ytterligere aktualisert. I Norge fordi vi har 3 nye mistanker om juks i 

online spilling; en fra 1. og 2. runde i NMK og to saker fra diverse parturneringer på BBO.  

 

Samtidig er det tatt et nordisk initiativ fra Danmark ved å nedsette en gruppe i hvert land som kan 

vurdere hverandre beviser, slik at man har «friske» øyne. Norge mangler å utnevne noen til dette 

arbeidet.  



   
   
Til slutt har vi fått et svar på vårt fellesnordiske initiativ over WBF/EBL. De har endre sine vedtekter, 

men hopper mer eller mindre bukk over alle andre spørsmål/krav vi har stilt. Dette må følges opp 

med ny henvendelser. 

Det skulle nedsettes ei arbeidsgruppe med ÅL som leder. Dette arbeidet har dessverre ikke kommet i 

gang.  

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

 

Vurderinger: 

NBF har gått hardt ut offentlig og angrepet WBF/EBL for å ikke gjøre nok for å ta tak i det omfattende 

jukset som foregår på internett. Da skylder vi oss selv og våre medlemmer å sørge for at det er rent i 

eget hus. Og med de tre nye sakene som har kommet før jul, så er det klart at det ikke er rent.  

 

Disiplinærkomiteen har ikke tid og kompetanse til å etterforske sakene, og de har heller ikke et 

skikkelig reglement å dømme i saken på bakgrunn av. Det haster å få begge deler på plass.  

 

NBF må: 

- Nedsette ei etterforskergruppe som skal se på mulige saker i Norge, samt være vår representant 

overfor de andre nordiske landene 

- Komme i gang med arbeidet rundt å endre vedtekter/instrukser slik at DK har et skikkelig reglement 

å jobbe ut i fra. 

- Vurdere i hvilken grad administrasjonen skal være involvert i disse saken. Administrasjonen 

kontaktes ofte når det er mistanke, og per dags dato er det AL som har innsyn i FairPlay.  

- Følge opp initiativet vi har tatt overfor WBF/EBL 

Innstilling: 

Styret vedtar at punktene i «Vurderinger» legges til vedtaket fra styremøte 6-20 og at arbeidet må 

igangsettes umiddelbart. Det må også gis fullmakter til hvem som skal initiere arbeidet og kan 

beslutte hvem som blir etterforskere. Det må vurderes om det skal lages en egen instruks for 

etterforskerne.  

 

Vedlegg: 

Open letter about cheating – Nordic Bridge Union.pdf 

 



World Bridge Federation 
president Gianarrigo Rona 
European Bridge League 
president Jan Kamras 
Other zonal organizations 
NBOs 

           Nov 24th 2020 

Open letter about cheating in bridge 
The pandemic has affected bridge. First and foremost, it has made travel to play championships and 
tournaments with our good friends from all over the world impossible. It has also affected the 
finances of the NBOs and zonal organizations, but hopefully we will fight through all that. In bridge 
we are lucky that it was possible to play online when meeting in person was no longer an alternative. 

The pandemic is also threating the game of bridge. Not because we cannot meet this year, and not 
by financially weakening our federations and zonal organizations. But because the cheating that now 
are taking place in online tournaments is so comprehensive, and so against the spirit of the game, 
that is threatens its existence.  

WBF published a statement on July 20th regarding the Michal Nowozadski case saying that the online 
bridge competitions organized by private groups do not have any relation with the WBF and its 
organization. Further they say that this kind of behavior is aberrant and unacceptable and causes 
great harm to bridge and threatens its credibility. They also say that they have full support of the 
players… and the WBF Credentials Committee will consider these cases when applicable.  

The EBL takes it one step further in their announcement, saying that the EBL will consider action 
against cheats even if the offences occurred outside its immediate jurisdiction.  

These statements were made during summer. It is now November and what has happened? 

We are of the opinion, that if we do not take further actions against the cheating now, we are on the 
way to lose legitimacy for the game. When the bodies of the organizations do not take a stand, we 
are seeing players trying to solve this on their own; private groups formed to combat cheating and 
reports filed on bridge forums. We are also afraid of what we have seen in other sports will happen 
to bridge; new organizations are initiated with the goal of taking over. For instances, we have seen 
this in chess, darts, and boxing. 

It is also problematic that private bodies accusing and “convicting” players they think are cheating 
without the cases ever going to a formal organ. This both threatens the security under the law and 
the credibility of the bridge organizations. The reason development with the allegations against 
Giorgio Duboin underlines the need for the organization to address the issues. 

We believe it is time for the bridge organizations to step up and take further action. Leading the line 
should be the WBF, with the zonal organizations in close cooperation. We think it is time to organize 
an international seminar regarding cheating in bridge where experts on statistics, top players, IT, 
legal experts, and other fields that could play a part, are invited. We need a clear and precise way of 
finding, examining and convicting cheaters.  

  

http://www.worldbridge.org/wp-content/uploads/2020/07/ManagementCommitteeStatement20July2020.pdf
http://www.eurobridge.org/2020/07/28/revelation-of-cheating-at-online-bridge-events/


We would also ask the WBF, EBL and other zonal organizations to give all its member federations 
some answer and commitment both about the present (past) cheating and about the future: 

• Present (past) cases: 

o We urge the WBF and zonal organizations to give a clear statement on the 
jurisdictional problems they are facing. 

o Will WBF and zonal organizations initiate their own examination of the evidence that 
are said to exist in the 30+ cases and say something abouts its credibility, even 
though no formal verdict can be delivered (possibly due to jurisdiction)?  

o If the examination of the evidence clearly suggest that illicit means have been used, 
should WBF and zonal organizations publish the names? 

• The future: 

o We urge WBF and zonal organizations to make a binding time schedule for when the 
statutes and bylaws are to be changed. This applies to both online cheating and the 
use of statistics as evidence (partly the reason the last cheating case in CAS was lost). 

o Will the WBF and zonal organizations implement the different methods of detecting 
cheating (manual analysis, statistical analysis and electronic evidence)? 

o Will there be made inquiries to the online platforms offering bridge organizations to 
get jurisdiction? We think all tournament organizers online should have an option to 
make their tournament fall under the jurisdiction of the official bodies, and that 
participants must accept that jurisdiction.  

o Should there be an own online jurisdiction under the WBF, with reciprocity for all 
NBOs? If so, there are legal, practical and economical questions to be solved.  

o Which mandate are given to the recently created WBF Investigating committee? And 
when are they committed to handle cases? 

o To give a further announcement about the guideline for punishments for various 
cases of cheating.  

o Have full transparency and to publish all actions taken against cheating.  

We urge all NBOs to give its support for this letter by publishing it on its own website and by giving us 
a notice that they support it. We will make a list of all NBOs who support it.  
 
This letter will also be published on the website bridgewinners.com (if accepted) where many of the 
cheating allegations has been brought forward.  

Kind regards, 

Martin Löfgren /sign/ Nis Rasmussen /sign/ Kari-Anne Opsal /sign/ 

Swedish Bridge Federation Danish Bridge Federation Norwegian Bridge Federation 

President President President 

   Pasi Kuokkanen /sign/ Jafet Ólafsson /sign/ Arne Mikkelsen /sign/ 

Bridge League of Finland Icelandic Bridge Federation Faroese Bridge Federation 

President President President 



   
   

22.01.2021 

GDPR 

Allan Livgård   

☐ Til orientering  ☐ I rute 

☐ Til drøfting  ☒ Lite avvik 

☒ Til beslutning  ☐ Stort avvik  

 

Bakgrunn: 

GDPR ble innført i 2018 og setter store krav og begrensninger til bedrifter og organisasjoner i deres 

behandling av personopplysninger. NBF er omfattet av dette, og lanserte i 2018 våre egne 

personvernregler.  

I 2020 fikk NIF en bot på 2,5 millioner for brudd på personvernreglene. Bruddet var at 

kontaktopplysninger, fødselsdato og klubbtilhørighet for 3,2 millioner mennesker lå åpent på nettet i 

87 dager.  

(Kilde: https://www.digi.no/artikler/datatilsynet-gir-norges-idrettsforbund-2-5-millioner-kroner-i-

gebyr/503911) 

Fakta: 

Det synes klart av NBF må ha en gjennomgang av sine personvernregler, samt hvordan 

personopplysninger presenteres på NBFs, kretsers og klubbers hjemmesider. Det er veldig liten 

misnøye blant våre medlemmer rundt dette, men samtidig skal det ikke mer enn én misfornøyd 

person til før vi kan risikere sanksjoner.  

NBF har i sine personvernregler gitt hvert enkelt medlem muligheten for å skjule disse opplysningene 

offentlig, men dette er gjort i særdeles begrenset grad. Opplysningene ligger også ute på mange ulike 

sider. Vi har også rapporter som inneholder personopplysninger som muligens ikke er godt nok 

beskyttet.  

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

Et komplett arbeid for å rette opp dette må innebære bruk av innleid hjelp. Først rundt vurderinger 

av vårt personvernreglement, og deretter i selve programmeringen/endringene av hjemmesider og 

verktøy. I utgangspunktet var min vurdering at dette var noe den nye stillingen innenfor 

kommunikasjon skulle ha ansvaret for, men siden det virker trolig at ansettelsen blir forskjøvet, så 

bør vi sette i gang et arbeid allerede i 2021.  

Vurderinger: 

NBFs personvernreglement trenger en oppfriskning, samt at vi må sterkt vurdere å skjule alle 

personvernopplysninger offentlig på nett. Vi kan heller vurdere å legge kontaktopplysninger bak 

innlogging, slik at vi opprettholder den muligheten vi ønsker for at medlemmer, kretser og klubber 

skal kunne komme i kontakt med hverandre.  

Vi bør også ha en gjennomgang av hva som vises for ikke-medlemmer og/eller døde personer for å 

sikre oss at det ikke finnes noe ute der. Dette har langt større konsekvenser enn å vise noe for 

medlemmer (som jo har «godtatt» dette via vårt personvernreglement).  

https://www.digi.no/artikler/datatilsynet-gir-norges-idrettsforbund-2-5-millioner-kroner-i-gebyr/503911
https://www.digi.no/artikler/datatilsynet-gir-norges-idrettsforbund-2-5-millioner-kroner-i-gebyr/503911


   
   
Kostnaden for en slik gjennomgang og senere programmering er vanskelig å estimere. Men 

viktigheten av dette er nok for viktig til at vi «har råd til å la være».  

 

Rolf Sjødal er spilt inn av Elisabeth som en kompetanse på området, og kan helt sikker bistå oss i 

prosessen.  

Innstilling: 

Styret vedtar at NBF skal gjennomgå sine personvernregler og oppfyllelsen av GDPR. I tillegg skal vi 

undersøke hvilke personvernopplysninger som er tilgjengelig åpent på nettet, og vurdere hvilke tiltak 

som er nødvendig for å bedre sikkerheten. Tiltakene må så implementeres – og trolig kan dette 

arbeidet gjøres av Digimaker.  

 

Styret setter av kr 100 000 initielt til dette arbeidet og gir generalsekretær fullmakt til å igangsette 

arbeidet.  

 

Vedlegg: 

Norsk Bridgeforbund – personvernpolicy.pdf 

NBO Privacy Notice Template-300418.docx – hjelpeark fra EBL 

Club Privacy Notice Template-300418.docx – hjelpeark fra EBL 
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