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Referat styremøte NBF 2/22  
 
Møtedato: Lørdag 12. – søndag 13. mars 2022  
Sted:  Scandic Oslo Airport 
Møteleder: Kari-Anne Opsal 
Referent: Allan Livgård 
Deltakere: Kari-Anne Opsal (KAO), Åse Langeland (ÅL), Anders 

Holmen Gundersen (AHG), Jan Muri (JM), Tom Danielsen 
(TD), Tonje Brogeland (TB), Stig H. Dybdahl (SHD) 

Forfall: Tarjei Eck-Hansen (TEH)  
 

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

 
 
REFERAT: 
 
1/02 – 22 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte 
 

Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjent.  

  
Saker behandlet på epost siden sist møte 

  Ingen 
 
2/02 – 22 Info- og beslutningssaker fra administrasjonen 

• Møte med World Bridge Tour (WBT) 
Thomas Charlsen (TC) fra WBT deltok i møtet via Microsoft Teams. 
 
TC presenterte tanken til WBT fremover og hvilket samarbeid de 
ønsker med NBF. Deler av planen til WBT er på nåværende tidspunkt 
konfidensielle og refereres ikke. 
 
Styret er veldig positive til samarbeidet som er inngått ifbm Marit 
Sveaas turneringen og mulighetene som ligger i et fremtidig 
samarbeid.  
 
Vedtak: 
❖ Administrasjonen planlegger og utarbeider en ønskeliste 

vedrørende fremtidig samarbeid 
❖ Styret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av TD, SHD og AL 

som følger prosessen videre strategisk. Gruppen bør utvides med 
en person til. 

 

• Nominasjon til Hall of Fame 
EBL bygger sitt Hall of Fame og innlemmer nye spillere hvert andre år. 
Per nå er Geir Helgemo og Boye Brogeland innlemmet fra Norge. Sist 
gang nominerte vi også Tor Helness. 
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Vedtak:  
NBF nominerer Tor Helness også denne gangen. Administrasjonen 
utarbeider en bedre nominasjon enn sist, og styret skal godkjenne 
denne per epost før den sendes EBL.   

 

• Økonomi 
AL presenterte utkast til styrehonorar for 2021. Styret diskuterte litt om 
andre sammenkomster enn de tre styremøtene man hadde hatt i 2021 
skulle telle med.  
Vedtak: 
Fremlagte forslag til styrehonorar i henhold til tidligere praksis vedtas. 
Det utbetales styrehonorar i total størrelsesorden kr 100 000 for 2021. 

 
AL la frem oppdatert oversikt over NBFs investeringer i rente- og 
aksjefond. Per 3. mars er avkastningen ca kr 121 000, en del lavere 
enn ved årsskiftet. Styret ønsker at man skal vurdere terskelverdier for 
realisering eller endring av investeringsporteføljen, dette tas opp igjen 
senere.  
 
Vedtak: 
Styret tar fremlagte oversikt til etterretning.  

 

• Forbundskontoret 
AL presenterte utkast til stillingsannonse for ny stilling på 
forbundskontoret. Styret ønsket at man skulle legge til/vurdere 
følgende: 

❖ Få med at stillingen krever fleksible arbeidstider 
❖ Vurdere stillingstittelen slik at den best mulig beskriver stillings 

faktiske arbeidsområder 
❖ Ta vekk fokus på bridge i overskriften 

 
Vedtak: 
Styret godkjenner stillingsannonse og stillingen utlyses i løpet av mars 
med søknadsfrist 1. mai. AL vil være kontaktperson for stillingen. 
 

• Samarbeidsavtaler 
AL presenterte to nye samarbeidsavtaler og videreforlengelse av en.  

❖ Norwegian har ønske om å forlenge avtalen med NBF, men 
endrer også en del på fordelene for NBFs medlemmer – 
dessverre til det mer negative. Fast track er nå kun inkludert for 
Flex-billetter, og rabattsatsen er lavere for Lowfare.  
Vedtak: AL forhandler med Norwegian og forsøker å få avtalen 
nærmere det vi hadde sist. AL har fullmakt til å inngå avtale 
etter forhandlinger.  
 

❖ AssistCo/Hummel ønsker å inngå en avtale med NBF som 
innebærer bekledning for landslag/administrasjon/tillitsvalgte 
samt en løsning for salg av produkter gjennom egen 
app/nettside til NBFs medlemmer. Avtalen gir NBF store 
rabatter på bekledning til ovennenvte grupper og medlemmene 
gunstig innkjøpspiser på «sportsbekledning».  
Vedtak: 
NBF inngår avtale med AssistCo/Hummel.  
 

❖ Ambera bygger boligere etter det amerikanske «co-living» 
konseptet. NBFs medlemmer tilbys «gratis» medlemskap i 
Ambera og muligheter til å kjøpe boliger, samt at NBF kan få 
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innpass i aktivitetstilbudet.  
Vedtak: 
Styret føler ikke at de kan ta stilling til Ambera på nåværende 
tidspunkt og kommer tilbake til det senere.  

 

• IT/GDPR 
Arbeidet med å endre NBFs regler angående GDPR er dessverre 
forsinket på grunn av generalsekretærens permisjon. Arbeidet må få 
fokus etter påske.  
 
AL informerte om ny utvikling på NBFs og klubbens hjemmesider. 
Samtidig er styret klar på at det må settes større fokus på digital 
utvikling i årene fremover, og at dette kommer til å koste penger. 
 

• Informasjonssaker: 
❖ Nye kortstokker; NBF har kjøpt 65 000 nye kortstokker. 15 000 

av disse erstatter våre egne gamle kort, mens 50 000 legges 
for salg i Idrettsbutikken. Der vi tidligere kun hadde røde og blå 
kort, så har vi nå rød, blå, grønn og svart. 

❖ Samtidig med styremøte arrangeres det bridgelærerutdanning i 
Larvik. NBF bidrar med lærer i henhold til tidligere vedtatte 
planer. 

❖ Samtidig med styremøte arrangerer OS JBK stor turnering for 
juniorer med hyggelige pengepremier. Styret bifaller slike 
arrangement sterkt.  

❖ Harstad S&B er NBFs eldste medlemsklubb og feiret tidligere i 
år 100 år. NBF stilte med champagne på jubileet og vil sende 
100 stk nye kortstokker som en gratulasjon. 

❖ NM dame- og veteranlag ble arrangert første helg i mars på 
Lillehammer med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Antall 
lag var skuffende, og vi håper neste års arrangement er tilbake 
der vi tidligere var.  

❖ NBF tilbyr temaleksjoner på nett denne våren. Sofie Sjødal  har 
laget 5 ulike tema. Hver kveld som inkluderer video, 8 spill på 
Realbridge og felles gjennomgang i ettertid på Teams koster kr 
60. Tilbudet er populært.  

❖ Følgende klubber har meldt seg ut av NBF; Rygge BK, Averøy 
BK, Fåset BK og BK Tempo.  
   

 
  
3/02 – 22 Utvalg for medlemsformer, NBFs tilbud etc   

ÅL presenterte arbeidsgruppens arbeid frem til og styret diskuterte kort ulike 
modeller. Arbeidet startet sent i forhold til utsendelsesfristen for tingpapirer, 1. 
april, så gruppen er usikre på om de rekker å fullføre alle stegene de har sett 
for seg.  
 
Det vurderes om man skal kun foreslå de endringer som omhandler 
nettbridge.  
 
Vedtak: 
Styret møtes igjen på Teams lørdag 26. mars kl 13:00 for å vedta forslag til 
Bridgetinget basert på gruppens arbeid. 
 

4/01 – 22 Bridgefestivalen og Marit Sveaas 2022 

• MSIBT: 
Administrasjonen oppretter kontakt med Finland angående kollisjon 
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mellom MSIBT og Nordisk. På tidspunktet hvor Marit Sveaas ble 
terminfestet var ikke nordisk planlagt, men vi vil allikevel beklage at det 
blir en kollisjon som er uheldig for begge parter. 
 
Invitasjon, nettsider o.l. er oppdatert for Marit Sveaas og det er åpnet 
for påmelding. 

 

• Bridgefestivalen 
AL presenterte en drøftingssak angående markering av NBFs 90 års 
jubileum under festivalen. Det er som tidligere satt av tid i 
festivalprogrammet til en «fest» søndag kveld.  
 
Vedtak: 
Det opprettes en festkomite bestående av TB, SD og Johnny 
Holmbakken (Johnny forespørres) som planlegges markeringen. Det 
tas sikte på å markere NBFs 90 års jubileum, endelig program for dette 
besluttes senere.  
 
Styret ønsket at komiteen skulle vektlegge følgende: 

❖ Gå avstand fra hotellet 
❖ Gratis deltakelse for alle som bor på hotellet 
❖ 200 kr inngang for alle andre 

 
Totalt budsjett for markeringen: kr 200 000 

 
5/02 – 22 Rekruttering 

❖ Bridgens dag 2022 
Styret ble orientert om planene for Bridgens dag 2022. Arbeidsgruppen 
er godt i gang med arbeidet, og styret håper alle medlemsklubber i 
NBF blir med på arrangementet. 
 

❖ Hjemmesider juniorklubber 
NBF har mottatt nesten kr 200 000 fra LNU i et prosjekt for å lage 
bedre hjemmesider for våre juniorbridgeklubber. Marianne Harding er 
godt i gang med planleggingen av prosjektet. NBF bidrar med 
egeninnsats i form av arbeidstimer for Marianne.  
 
Styret er opptatt av at de nye hjemmesidene for juniorklubbene utvikles 
slik at forbedringene enkelt kan tas i bruk på bridge.no og ordinære 
klubbers hjemmesider på en enkel måte. Dette formidles til prosjektet. 
 

❖ Toppidrett bridge 
Styret ble orientert om utviklingen av faget. Læreren, Vetle Faag, kan 
fortelle om fornøyde og engasjerte elever. Per nå ser det ut til at 13 av 
14 elever vil fullføre faget.  
 
Styret ønsket at man skulle evaluere faget sammen med Vetle Faag. 
Administrasjonen får ansvar for å gjennomføre evalueringen. 
 
Vedtak: 
Alle saker tatt til etterretning. 
 
 

6/02 – 22 Internasjonalt 
❖ Juniorsamling Haraldsheim 

Styret er orientert om den kommende juniorsamlingen på Haraldsheim 
i Oslo i starten av påsken. Det inviteres spillere fra alle fire 
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juniorlandslag, samt elever på Toppidrett bridge. Samlingen finansieres 
delvis av internasjonalt budsjett, og delvis gjennom innkommende 
midler og fra andre poster. 
 

❖ Mental trening 
NBF har inngått en rammeavtale med Advansia v/Bjørn Mannsverk 
(mental trener for blant annet Bodø/Glimt) om mental trening for våre 
landslagsspillere. Inntil videre forsøker vi med et av parene i 
damestallen som et prøveprosjekt.  
 
Vedtak: 
Styret er orientert og forutsetter at dette er innenfor budsjett. Styret 
ønsker å se resultatet av evalueringen av prøveprosjektet. 
 

❖ Nordisk mesterskap 
Mange av de etablerte parene i landslagsstallene har takket nei til å 
delta i nordisk. Landslagssjefene forsøker å få andre gode lag til å 
stille.  
 
Styret er opptatt av at vi må sende lag, da dette er viktig for det 
nordiske samarbeidet. I tillegg ønsker styret at vi kommuniserer med 
arrangør vedrørende kommunikasjon med MSIBT (se sak 4). 
 

❖ Sportsplan 
Styret gjennomgikk sportsplanen i detalj, etter at man i forrige 
styremøte ble presentert for hovedpunktene/endringene av sportssjef 
Øyvind Ludvigsen. Sportsplanen inneholder relativt store endringer fra 
den gamle sportsplanen. Styret ber om at følgende endringer innføres: 

o 5.1: Endre til at det er styret som har ansvaret for å 
tilsette/avsette NPC/coach. 

o 5.4: Legge til «enkeltspillere» 
o 5.4: Endre til «I tillegg «bør»…. velge en rekrutteringsgruppe 

med «spillere»… 
o 6.: Generelt formulere inn noe om at dersom man er tatt for 

«collusive cheating», så vil man aldri kunne representere NBF 
igjen. Dette er i tråd med EBLs signal fra møte om juks i Paris 
desember 2021. 

o 6.1: Legge til kulepunkt: «Sette seg inn i den til enhver tid 
gjeldende sportsplan» 

o 6.2: Spesifisere om rekruttstallen skal være med på samlinger. 
o 6.6. Innføre et nytt punkt 6.6 om Etterarbeid. 

 
Vedtak:  
Sportsplanen er vedtatt med endringer listet opp over. Styret ber om at 
sportsplanen sendes ut til alle spillere, og at disse gjør seg kjent med 
den, og at den gjennomgås på landslagssamlinger. 
 

❖ Landslagsklasser 
Sportssjefen hadde laget et notat om prioritering av landslagsklasser 
for fremtiden. Det er foreslått en økt satsing på mix-klassen, videreført 
lav satsing på veteran-klassen og ingen satsing på den nye U31-
klassen. Styret diskuterte dette omfattende.  
 
Vedtak: 

o Veteran 
Innstillingen fra sportssjefen: «Lag i veteranklassen tas ut etter en 
«amerikansk uttakning» i form av lagkvalifisering. Laget får 
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overskudd av deltakeravgiften og støtte med betalt startavgift og 
landslagsskjorter». 
 
Innstillingen vedtatt med 5 mot 2 stemmer.  
 
o Mix 
Innstillingen fra sportssjefen var: «I løpet av sesongen 2022-2023 
avklare – og få på plass satsingen på et mixlag med deltakelse i 
EM nasjonslag 2024 på lik linje med lagene i åpen klasse og 
dameklassen som et siktemål. Det settes av 50.000,- kr til 
forberedelser for mixlaget i 2023 og 160.000,- til deltakelse i EM 
nasjonslag 2024, i Økonomiplanen for 2023 og 2024.»  
 
Innstillingen falt enstemmig.  
 
o U31 
Forslaget fra sportssjefen var: «U31 prioriteres ikke». 
 
Innstillingen vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
o Andre klasser 
Innstillingen fra sportssjefen var: «Prioriteringen av åpen klasse, 
dameklassen og ungdomsklassene – U26 åpen, U26 jenter, U21 
åpen og U16 åpen – opprettholdes på nivå¨med det som har vært i 
inneværende syklus.» 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
o Styret presiserer at kvalifisering i veteran og mix avholdes på 

Realbridge. 
 

❖ Henvendelse angående uttak i dameklassen 
Styret har mottatt en henvendelse fra en spiller i stallen i dameklassen 
angående uttaket til VM2022. Styret svarer på henvendelsen direkte 
siden den er stilet til styret og fokuserer på følgende punkter: 

o Det er vedtatt ny sportsplan som håndterer flere av 
problemstillingene 

o Vi har et forbedringspotensiale på kommunikasjonsområdet 
o Landslagssjefen har myndighet til å ta ut det denne mener er 

det beste laget – det innebærer også muligheten til å splitte par.  
 

 
7/02 – 22 Budsjett 2022 

AL presenterte oppdatert budsjett med enkelte endringer siden forrige 
behandling. Styret endret på kostnad for ny stilling, siden ansettelse først 
gjøres gjeldende fra høsten. 
 
Vedtak: 
Budsjett 2022 vedtatt med et underskudd på kr 482 821. Underskuddet 
skyldes i sin helhet oppsamlingen av internasjonale mesterskap etter 
pandemien.  
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8/02 – 22 Bridgetinget 2022 
❖ Arrangement 

ÅL og AL hadde i forkant av møtet jobbet med alternativer for 
hotell/konferanse/middag, men dette falt igjen på grunn av stort press 
på den aktuelle helgen. Samtidig er det en stor opphopning av 
arrangement denne våren som gjør det vanskelig for flere å delta på 
tinget på terminfestet tidspunkt.  
 
Vedtak: 
Styret vedtar å flytte Bridgetinget 2022 til fredag 5. august, rett i forkant 
av bridgefestivalen på Lillehammer – såfremt kretsene godkjenner 
flyttingen. Alle tingdelegater inviteres med på bridgefesten søndag 
kveld på Lillehammer,  hvor blant annet NBFs 90 års jubileum skal 
markeres.  
 
Styret vil også foreslå en vedtektsendring på tinget i §5-2, ny ordlyd 
som foreslås er: «….annet hvert år innen 31. august.» 
 

❖ Forslag til tinget 
Det er ikke kommet innkomne forslag til tinget. Styret vil selv foreslå 
endring i punktet over, samt nye disiplinærvedtekter. ÅL lager 
saksfremlegg for dette. 
 

❖ Årsregnskap/årsberetning 2021 
Styret gjennomgikk årsregnskapet og årsberetningen. Det er ingen 
kommentarer til årsregnskapet, og årsberetning ble gjennomgått og 
endret på stedet. 
 
Vedtak: 
Årsregnskap og årsberetning vedtatt. Styret signerer når revisor sender 
ut for elektronisk signering. 
 

❖ Æresbevisninger 
Styret diskuterte aktuelle kandidater for NBFs æresbevisninger.  
 
Vedtak: 
En person (anonymisert) foreslås til NBFs Hederstegn på Bridgetinget 
2022.  
 

❖ Handlingsprogram 
AL gjennomgikk forrige handlingsprogam og styret vurderte i hvilken 
grad man har nådd målene. Styret jobber deretter med punkter til et 
nytt handlingsprogram. Det viktigste satsingsområdene blir: 

o Større satsing på digitalisering 
o Større fokus på etikk og trivsel i klubbene 
o Kommunikasjon 
o Styrke kretsleddets funksjon 
o Synliggjøre verdien av å være medlem av NBF 

 
Vedtak: 
Nytt handlingsprogram er vedtatt og foreslås for Bridgetinget 2022. AL 
utarbeider et dokument om måloppnåelse for det nåværende 
programmet.  
 

❖ Økonomiplan 
På grunn av det pågående arbeidet med medlemsformer, NBFs tilbud 
og lignende, så er det ikke mulig å sette opp en økonomiplan på 
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nåværende tidspunkt. Styret diskuterte allikevel noen punkter man 
ønsker å trekke frem: 

o «Avgiftene» skal totalt sett ikke økes 
o Driften av NBF skal gå i balanse i kommende program 
o Styret ønsker å øke budsjettet for landslagene til 1,1 million 

kroner 
o Fremmedytelsene holdes på nåværende nivå. Skulle det 

komme behov for en større digital satsing tas denne i 
utgangspunktet som en engangsinvestering. 

o Startkontingenter holdes uendret. 
 

Vedtak: 
Styret møtes igjen lørdag 27. mars kl 13:00 for å endelig vedta en 
økonomiplan. AL lager utkast i tråd med punktene over. 

 
9/02 – 22 Eventuelt 

❖ Representasjon 
o Finale NM klubblag Kragerø: Tom 
o Marit Sveaas: Kari-Anne* 

* om det lar seg kombinere med nordisk 
o Nordisk i Kuopio: Kari-Anne 
o SM 1. og 2. div: Stig 
o EM på Madeira/EBLs generalforsamling: Kari-Anne, Åse og 

Tonje 
 

❖ Mesterpoeng på Funbridge 
Styret ber UTV umiddelbart om å finne løsning på tildeling av MP på 
Funbridge slik at den er i tråd med hensikten i MP-reglementet. Per nå 
utdeles det alt for mye poeng. 
 

 
 
 

 
 
 
 

   
 


