
Referat fra Kretstinget i NBF Lofoten & Vesterålen  
XL Byggevarehus, Markveien 18, 8400 Sortland
Onsdag 8.mai 2013 klokka 19.

Følgende representanter til stede:

Lødingen BK  Jan-Sverre Breivik
Myre BK  Alf Roger Jakobsen og Johnny Åsen
Stokmarknes BK Inger Lise Arntsen
Svolvær BK  Arne Andreasen*
Andenes BK  Lars-Ove Solheim
Sortland BK  Tommy Elde, Robert Lehn og Marianne Birkeland
Kretsstyret  Kari Nordvoll, Rolf J. Lehn, Viggo Andreassen og Kristian B. Ellingsen

*Arne Andreasen hadde også fullmakt fra Vestvågøy BK.

Til sammen 13 stemmeberettigede representanter møtte på dermed på Kretstinget.
Lederen åpnet tinget med å ønske alle velkommen.

Saksliste
1. Godkjenning av representantenes fullmakter.
2. Valg av dirigent og sekretær.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
5. Styrets beretning for siste periode og ansvarsfrihet for styret.
6. Regnskap med revisors beretning og ansvarsfrihet for styret.
7. Terminliste NBF Lofoten & Vesterålen 2013/14.

Fordeling av følgende arrangementer: KM Lag, KM Par, KM Mix, KM Veteran/
Junior/Damer/Åpen, KM Singel, SM 4.divisjon 1. og 2.helg og eventuelt 3.divisjon 1. 
og/eller 2.helg.

8. Innkomne forslag.
9. Forslag til budsjett.
10. Valg.

1. Fullmakter godkjent.

2. Kristian B. Ellingsen enstemmig valg til dirigent og sekretær.

3. Innkalling og dagsorden enstemmig vedtatt.
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4. Marianne Birkeland og Robert Lehn enstemmig valgt til å underskrive 
protokollen.

5. Styrets beretning for siste periode

Kretsens leder Kristian B. Ellingsen la fram kretsstyrets beretning for siste periode. Første del 
av beretninga handlet om turneringsaktiviteten sesongen 2012/13. Kretsstyret sier seg stort 
sett fornøyd med aktiviteten. Alle forbundsturneringene har hatt 20 par eller mer slik at de har 
latt seg gjennomføre med forbundspoeng. De fleste av kretsmesterskapene har hatt god 
deltakelse. Unntaket er KM Lag som ble gjennomført med seks lag, et minimum for å kunne 
gjennomføre arrangementet. I tillegg er det beklagelig at Ruterturneringa måtte avlyses på 
grunn av for lav påmelding. Representantene på Kretstinget ble bedt om å komme med 
innspill om hvordan man kan øke interessen for de nevnte arrangementene.

I beretninga minnet også kretsstyret om viktigheten av rekrutteringstiltak. Dette kan være så 
mye mer enn det å holde begynnerkurs. Det handler for eksempel om at folk trives slik at vi 
både beholder etablerte spillere og samtidig klarer å inkludere nye spillere i klubbene, noe 
som igjen er avgjørende for å holde oppe aktivitetsnivået rundt om i klubbene.

Kretsens leder takket resten av styret for godt samarbeid i perioden som har gått, før 
representantene fikk muligheten til å tegne seg på talerlista.

Jan-Sverre Breivik benyttet anledningen til å takke kretsstyret for den jobben som er gjort i 
sesongen 2012/13.

Flere av representantene var opptatt av at det er viktig å ivareta det sosiale rundt om i 
klubbene for at alle skal trives godt. Dette er også viktig i forbindelse med inkludering av nye 
spillere i klubbene. Tommy Elde kommenterte at man burde vurdere en egen 
rekrutteringsberetning i kretsen der man går enda nøyere gjennom hvilke rekrutteringstiltak 
som er iverksatt innenfor en gitt periode. Dette kunne følges opp med en årlig premie til den 
eller de klubbene som har gjort de(t) beste rekrutteringstiltaket(-tiltakene). 

Et rekrutteringstiltak som ble nevnt er at de etablerte spillerne stiller opp og spiller med 
mindre erfarne spillere. Erfaringsutveksling mellom klubbene ble også nevnt som en mulighet  
for å finne gode tiltak som fremmer rekruttering.

Rolf J. Lehn mente det var viktig at man prøver å se på hva man kan gjøre for å øke 
deltagelsen på enkelte av turneringene som i siste periode var minst populære. Flere av 
representantene pekte på at det var mange faktorer som kunne spille inn, for eksempel hvor 
turneringene ble lagt, tidspunkt og hvordan opplegget var. Disse ulike faktorene er det viktig 
at man har i bakhodet når man setter opp ny terminliste.

Lars-Ove Solheim og Alf Roger Jakobsen kommenterte at en del spillere er fornøyde med å 
spille i klubben og per dags dato ikke ønsker å delta på turneringer. I tillegg kan det være 
vanskelig å beholde nye medlemmer, blant annet dem som kommer direkte fra kurs, i 



klubbene. Enkelte av representantene pekte i denne forbindelse igjen på viktigheten av godt 
sosialt miljø. Dersom man er bevisst på å beholde og videreutvikle godt miljø i sosiale 
rammer på klubbkveldene kan det bidra til at folk får enda mer lyst til å komme tilbake, og 
kanskje etter hvert også vil delta på flere turneringer.

Det ble nevnt at det kan være ressurskrevende å skulle holde begynnerkurs hver sesong, 
spesielt for mindre klubber. Et forslag som da ble nevnt var at flere klubber kan samarbeide, 
eventuelt i kretsens regi, om å arrangere såkalte ”intensivkurs” som går over ei helg. 

Etter at årsberetningen var lagt fram ble også sportsrapporten for sesongen 2012/13 lagt fram. 
I denne ble det påpekt et par feil som vil bli rettet opp. 

Ellers var det ingen innvendinger fra representantene på årsberetningen.

Vedtak: 
Styrets beretning ble enstemmig vedtatt med ansvarsfrihet for styret. Styret har 
fullmakt til å gjøre de korreksjonene i sportsrapportene som ble påpekt.

6. Regnskap med revisors beretning

Kasserer Kari Nordvoll refererte regnskapet for sesongen 2012/13. 
Regnskapet ble avsluttet 1.4.13 på grunn av at kasserer og revisor var bortreist i månedskiftet 
april/mai og ville få for kort tid på seg med å fullføre regnskapet til Kretstinget 8.5 dersom 
man skulle ha med april også. Det ble orientert om at det hadde vært noen poster på både 
inntekts- og utgiftssida i april, men at disse til sammen gikk mer eller mindre i balanse.
Kretsen kunne dermed legge fram et lite overskudd for sesongen 2012/13. At overskuddet er 
en del mindre enn sesongen før skyldes først og fremst at forrige sesongs regnskap inneholdt 
kretskontingent fra NBF for to år.
Revisors beretning ble opplest.
Det var et par spørsmål til regnskapet som kasserer og revisor besvarte etter beste evne.

Vedtak:
Regnskapet ble enstemmig godkjent med ansvarsfrihet for styret.

7. Terminliste NBF Lofoten & Vesterålen 2013/14 
(med fordeling av faste arrangementer)

Kretsstyret hadde utarbeidet et utkast til terminliste der man hadde forsøkt å ta hensyn til 
NBFs terminliste og samtidig prøvd å få ei terminliste hvor arrangementene ikke havnet for 
tett etter hverandre. 



I forslaget hadde man latt arrangør være ubestemt på en del av arrangementene slik at 
representantene på Kretstinget kunne komme med innspill om hvilke turneringer de 
respektive klubber kunne tenke seg å arrangere.

KM Singel har denne og forrige sesong blitt arrangert på Mølnarodden av Vestvågøy BK med 
henholdsvis 36 og 44 deltakere. Vestvågøy har gitt signaler til kretsstyret om at de i første 
omgang tok på seg dette arrangementet i to år, og åpnet for å gi fra seg dette arrangementet 
dersom andre klubber ønsket å arrangere KM Singel sesongen 2013/14. 

Myre BK har i en del år arrangert KM Mix med bra deltagelse og solid gjennomførte 
arrangementer, og har samtidig ved en tidligere anledning signalisert at de kan tenke seg å 
arrangere KM Singel. Klubbens representanter bekreftet at Myre BK fortsatt er interessert i å 
stå som arrangør av KM Singel. Ingen andre klubber meldte interesse for dette arrangementet, 
og det ble dermed bestemt at Myre BK arrangerer KM Singel sesongen 2013/14.

Samtidig sa Myre BK fra seg KM Mix. Representanten fra Stokmarknes BK sa at hennes 
klubb kunne påta seg dette arrangementet kommende sesong.

KM Lag hadde som nevnt i beretninga en dramatisk nedgang i antall lag sesongen 2012/13. 
Det var enighet om at man måtte se på alternative måter å arrangere turneringa på i forhold til 
den modellen som ble brukt denne sesongen. Potensielt kunne man se for seg en del ulike 
modeller, og dette temaet ble debattert en del. En variant som ble foreslått var en som liknet 
den som ble brukt sesongen 2011/12 med totalt to spilledager over to ulike helger, for 
eksempel to lørdager på høsten. En annen variant var at lagene fra Lofoten kunne spille første 
dag for seg, men lagene fra Vesterålen kunne spille for seg, før alle lagene møttes og spilte 
samla den neste spilledagen en annen helg.

Til slutt ble representantene på Kretstinget enige om en variant der alle påmeldte lag møtes 
for å spille KM Lag en dag på høsten. I forkant av dette må alle lagene ha gjennomført et visst 
antall av kampene på eget initiativ, for eksempel på en klubbkveld eller privat. Det må spilles 
like mange spill i alle kampene, og hvor mange spill som skal spilles blir først avgjort når 
man vet hvor mange lag som skal delta.

På forrige kretsting ble det nedsatt en komité bestående av Kristian B. Ellingsen, Arild 
Jakobsen og Stein Statle som skulle se på muligheten for å arrangere KM Lag som monrad-
turnering dersom minst ti lag. Den nevnte komiteen kan være med å bistå kretsstyret i 
arbeidet med å sette opp kommende sesongs KM Lag.

I sesongen 2012/13 hadde kretsen i samarbeid med Sortland BK og Stokmarknes to helger 
med store arrangementer hvor 3. og 4.divisjon spilte samlet. Disse arrangementene betegnes 
som vellykkede, og begge de involverte klubbene har sagt seg positive til å påta seg 
tilsvarende arrangementer også kommende sesong. På det tidspunktet Kretstinget ble avholdt 
hadde ikke NBF tildelt hvem som skulle arrangere SM 3.divisjon hvor lag fra kretsen deltar. 

Dermed er det uvisst om kretsen skal arrangere 3.divisjon, og eventuelt hvor mange helger. 
Både Sortland BK og Stokmarknes BK ønsket å være arrangør for SM 4.divisjon hver sin 



helg, og ga samtidig signaler om at de også kan påta seg 3.divisjon dersom kretsen blir tildelt 
disse arrangementene.

Ruterturneringa var det eneste av arrangementene som ble avlyst sesongen 2012/13. Den var 
da terminfestet på Sortland i november, men måtte da avlyses på grunn av for liten interesse. 
Det var enighet blant representantene på Kretstinget om at man med dette friskt i minnet må 
vurdere både hvor og når turneringa arrangeres.

Ramberg & Reine BK har i de senere årene gjort en god jobb med rekruttering, og fått flere 
nye spillere til klubben. Mange skryter også av det gode miljøet i klubben som bidrar til at 
nye spillere blir godt mottatt. Disse faktorene gjorde at man ville foreslå Ramberg & Reine 
BK som arrangør av turneringa kommende sesong i samarbeid med kretsen. Foreslått 
tidspunkt var april fordi de fleste da har hatt sjansen til å fullføre kurs. Viktigheten av en 
sosial profil ble også understreket nok en gang. Det ble blant annet foreslått at man kan ha en 
sosial sammenkomst kvelden før turneringa. Dette vil arrangøren komme tilbake til

Flere av representantene på Kretstinget stilte spørsmål om det nødvendigvis var gitt at alle 
endags turneringer skulle spilles på lørdager. Kanskje kunne en del spillere være forhindra fra 
å delta grunnet jobbsituasjon på lørdager, mens søndager kunne være bedre egnet i så måte. 
Det ble foreslått å legge et par av turneringene til søndag og se om dette kunne være en 
populær ordning.

De turneringene som ble foreslått arrangert på søndag var KM Par og Ruterturneringa. Det ble 
imidlertid foreslått av flere av representantene at man må kunne være åpen for å endre dag til 
lørdag dersom man får mange signaler på at dette er ønskelig. Imidlertid må det i så fall skje i 
god tid, jamfør innspillet til Kretstinget i fjor om at det er uheldig med endring av spillested 
eller –tidspunkt i siste liten.

Vedtak:
Myre BK arrangerer neste sesongs KM Singel.
Stokmarknes arrangerer neste sesongs KM Mix.
KM Lag arrangeres med innledende runder før en felles spilledag i Svolvær.
KM Par arrangeres på Sortland søndag 23.mars 2014.
Ruterturneringa arrangeres på Mølnarodden søndag 6.april 2014.
Terminlista enstemmig vedtatt med en del justeringer. 

Se nytt oppsett som vedlegg.

8. Innkomne forslag

Forslag 1 – fra styret
Styret foreslår å la kretsens driftsår gå fra 1. januar til og med 31. desember. Dette for å følge 
samme periodisering som NBF for kontingent og medlemskap, samt for å forenkle 
periodisering av regnskapet til kretsen. Forslaget vil medføre et forkortet regnskapsår fra 1. 



april til 31. desember for 2013. Dersom kretstinget går inn for forslaget, så foreslås det som 
en konsekvens at styret får fullmakt til å justere budsjettet til kretsen i henhold til endret 
periode for kommende driftsår.

Vedtak:
Kretsen endrer driftsår til å gå fra 1.januar til og med 31.desember. Enstemmig vedtatt.

Forslag 2 – fra styret (orienteringssak)
For å hjelpe arrangører med å huske på ting, og få best mulig flyt i arrangementene, så har 
kretsstyret laget utkast til en turneringshjelper. Dette er ei huskeliste som er tenkt sendt ut til 
alle arrangører av kretsturneringer, i håp om å holde fortsatt høy kvalitet i alle turneringer.

Siden dette var en orienteringssak ble det ikke gjort noe vedtak.

9. Forslag til budsjett sesongen 2013/14

Kretsstyrets forslag til budsjett ble lagt fram av kasserer Kari Nordvoll. Ingen kommentarer. 
Siden det ble vedtatt å endre driftsår til til å følge kalenderår medfører det at kommende 
budsjett vil gjelde fram til og med 31.desember 2013. En kortere budsjettperiode vil medføre 
behov for en del justeringer i budsjettet. 

Vedtak:
Framlagt budsjett enstemmig godkjent. Kretsstyret får fullmakt til å justere budsjettet 
til kretsen i henhold til endret periode for kommende driftsår.

10. Valg
Valgkomiteen kunne legge fram følgende forslag til nytt styre for NBF Lofoten & Vesterålen 
for 2013.

Leder:   Kristian Barstad Ellingsen, ikke på valg.
Nestleder:  Arild Jakobsen, ikke på valg.
Kasserer:   Kari Nordvoll, ikke på valg.
Styremedlem: Rolf J. Lehn, gjenvalgt for 2 år.
Varamedlem:  John Hansen, ikke på valg.
KRU-kontakt:  Viggo Andreassen, ikke på valg.

Valgkomité:  Arne Andreasen, ikke på valg.
   Stein Statle, ikke på valg.

Revisor:  Tommy Elde, ikke på valg.
PR-kontakt:  Arild Jakobsen, ikke på valg.



Vedtak:
Valg av nytt kretsstyre enstemmig vedtatt.

Kretsens leder avsluttet Kretstinget med å takke alle representantene for oppmøtet. Han ville 
også takke kretsstyremedlemmene og klubben for godt samarbeid i sesongen som har gått, og 
håper vi alle kan bidra til det beste for bridgen også i kommende periode.

Sortland, 27.mai 2013

Kristian B. Ellingsen
Referent
(sign.)

……………………………..                ……………………………..
Marianne Birkeland (sign.)     Robert Lehn (sign.)


