
BUSKERUD BRIDGEKRETS

Lampeland hotell

6. - 7. oktober 2018
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PROGRAM
Lørdag 6. oktober

0930 – 1000 Innsjekking og kaffe Deltakere som ikke er delegater til kretsting kan sjekke inn kl. 10.30 
– 11.00.

1000 - 1100 Ekstraordinært kretsting Delegatene må være på plass i møterommet kl. 10.00

1100 - 1200 Klubbens hjemmesider Instruktør: Generalsekretær Allan Livgård

1200 - 1300 Ruter for begynnere Kursets målgruppe er de som har ingen eller liten erfaring med Ruter. 
I løpet av kurset lærer vi å sette opp parturnering for en klubb og 
takle de vanligste problemene som oppstår med Ruter og Bridgemate.
Instruktør: Kretsleder Tor Orsteen

1200 - 1300 Ruter, viderekommende Målgruppa er de som har erfaring med Ruter fra klubbturneringer og 
som vil lære mer avanserte muligheter. Instruktør: Generalsekretær 
Allan Livgård

1300 - 1400 Lunsj Drikke betales av den enkelte

1400 - 1530 Ruter De parallelle sesjonene fortsetter

1530 – 1600 Kaffepause

1600 – 1800 Ruter - lagkamp For både nybegynnere og viderekommende.
Instruktør: Generalsekretær Allan Livgård

1830 Middag Tre retters middag. Drikke betales av den enkelte

Etter middag Sosialt samvær Øyvind Bråten har forberedt quiz. Kanskje setter vi opp ei lita 
turnering?

Søndag 7. oktober

         - 0900 Frokost

0900 - 1200 Turneringsledelse 1 I denne delene gjennomgås de vanligste situasjonene man kommer ut 
for på klubbkvelder. Alle bør delta.
Instruktør: Fagsjef Harald B. Skjæran

1200 – 1300 Lunsj Deltakere som ikke skal delta i del 2 av turneringsledelse reiser hjem 
før lunsj eller spiser på egen regning. Kretsen spanderer lunsj på 
deltakere i del 2.

1300 – ca 16 Turneringsledelse 2 Denne delen gjennomgår temaer for de som skal bli autoriserte 
turneringsledere i kretsen. Det forutsettes litt jobbing etterpå og at 
man avlegger eksamen på nett.
Instruktør: Fagsjef Harald B. Skjæran

Instruktørene sørger for kortere pauser ved behov.
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DELTAKERE

Viktig:
Alle deltakere må sjekke at opplysninger om nivå på ruterkurs og deltakelse i del 2 av turneringsledelse
stemmer. Der det står spørsmålstegn, betyr det at kretsen ikke har fått beskjed ved påmelding.

Alle sender mail til tororsteen@gmail.com og bekrefter at opplysningene riktige eller korrigerer innen 
onsdag 26.09.18. Klubbledere gir beskjed hvis noen påmeldte er falt ut av lista!
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Navn Klubb Ruter Turn.l. 2 Overnatte

1 Allan Livgård NBF Instruktør Nei

2 Harald Skjæran NBF Instruktør Nei

3 Tor Orsteen Kretsstyret Instruktør Ja Ja

4 Øystein Mauritzen Kretsstyret Avansert Ja Ja

5 Knut Thorvaldsen Kretsstyret Avansert Ja Ja

6 Asbjørn Rust Kretsstyret Avansert Ja Ja

7 Paolo Romanello Kretsstyret Avansert Ja Ja

8 Anne Marit Knutsen Flesberg Avansert Ja Ja

9 Elisabeth Aasen Flesberg Nybeg. Nei Ja

10 Britt Bergan Flesberg Nybeg. Ja Ja

11 Bjørg Landvik Flesberg Nybeg. Nei Ja

12 Ellen C. Orsteen Fjerdingstad Avansert Ja Ja

13 Arlette Sorin Fjerdingstad Nybeg. Ja Ja

14 Geir Haugen Fjerdingstad Nybeg. Ja Ja

15 Tron Skiaker Kløver Ess Avansert ? Ja

16 Jan-Ove Øihals Kløver Ess Nybeg. ? Ja

17 Halvard Fallang Brandbu Avansert ? Ja

18 Jon Ivar Seiersten Brandbu Avansert ? Ja

19 Steinar Holmeide Harestua ? ? Ja

20 Jan Ove Evensen Harestua ? ? Ja

21 Arne Ellseth Gol Avansert ? Ja

22 Bjørn Morten Halbjørhus Gol Nybeg. ? Ja

23 Magne Gjestmoen Sølvknekt ? Ja Ja

24 Trygve Brøtan Sølvknekt Avansert Ja Nei

25 Sølvi Flo Sølvknekt Avansert Ja Nei

26 Helge Lauvlid Vikersund Avansert Ja Ja

27 Øyvind Bråten Vikersund Avansert Ja Ja

28 Kristin Vigander BlommenholmAvansert Ja Ja
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PRAKTISK INFORMASJON

Pris Klubbene faktureres ei deltakeravgift på kr. 500 pr. deltaker.
Dette inkluderer overnatting i enkeltrom, lunsj, tre retters middag og frokost.
All undervisning og ev. materiell er inkludert i prisen.
Hver klubb avgjør om utgiftene dekkes av klubben eller av deltakerne.
Den enkelte deltaker gjør opp med hotellet for drikkevarer.

Ruter, begynnere Deltakere på kurset må ha med bærbar PC med ruter installert. for å ha fullt utbytte av kurset. Ev 
kan to og to jobbe på samme maskin. 
Ruter lastes ned fra: http://www.brenning.se/mcdownloadnorway.asp
Klubbleder har mottatt ei lisensfil. Denne må du kopiere inn i mappa  «Mine dokumenter».

Ruter, avansert Også her er det en fordel å ha tilgang til PC med ruter. Kurslederen har oppfordret deltakerne til å
sende inn ønsker om hva som skal gjennomgås, ev. problemer man har opplevd og erfaringer 
man ønsker å dele.
Send gjerne dette til tororsteen@gmail.com samtidig som du bekrefter påmelding.

Lunsj søndag For deltakere som ikke skal delta på turneringslederkursets del 2 og avlegge eksamen, avsluttes 
programmet før lunsj på søndag. Man kan ev. betale kr. 400 til hotellet for lunsj eller kjøpe mat i 
kafeteriaen.

Autoriserte 
turneringsledere

Deltakere som allerede er autoriserte turneringsledere kan delta på del 2 for å oppdatere 
kunnskapene sine. Kretsen dekker utgifter for disse på linje med andre deltakere i del 2.

Kjøregodtgjøring Kretsen utbetaler ikke kjøregodtgjøring for deltakerne. Klubbene oppfordres til å dekke reise for 
sine deltakere.

Spesielle ønsker Deltakere som har matallergi eller spesielle ønsker, tar dette opp direkte med hotellet. 
Tel.: 32 76 09 00       Epost: post@lampeland.no

Alkohol Kretsstyret oppfordrer deltakerne om å avstå fra alkoholbruk under den faglige delen av 
programmet. Forøvrig nytes alkohol bare i mengder som ikke går ut over trivselen til de andre 
deltakerne.

Kretstinget Klubber som ikke ønsker å delta på organisasjonsdagene kan møte på kretstinget etter vanlige 
regler. Dersom klubbleder ikke er til stede under tinget, må delegatene ha med skriftlig fullmakt.

Spørsmål? Spørsmål om den faglige delen av programmet rettes til den enkelte instruktør.
Kretsleder svarer på generelle spørsmål. tororsteen@gmail.no eller på telefon / SMS 97525589.

Etteranmeldelse:

Påmeldingene til organisasjonsdagene er nå avsluttet. Skulle det være klubber eller enkeltmedlemmer 
som ønsker å etteranmelde seg, forsøker vi å løse det. Da må påmelding sendes omgående. Det tas 
forbehold om ledig kapasitet på hotellet.
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EKSTRAORDINÆRT KRETSTING
Alle klubber har tidligere mottatt innkalling til ekstraordinært kretsting på Lampeland hotellet

lørdag 6. oktober 2018 kl. 10.00

Her kommer fullstendig agenda med kretsstyrets saksutredninger og innstilling til vedtak.

1: Godkjenning av representantenes fullmakter
På tinget kan følgende møte med stemmerett:

• Kretsstyret
• Alle klubbleder i NBF Buskerud
• I tillegg representanter fra hver klubb som følger

◦ Klubber med inntil 24 medlemmer: 1 representant
◦ Klubber med 25 – 50 medlemmer: 2 representanter
◦ Klubber med over 50 medlemmer: 3 representanter

Med tale- og forslagsrett er følgende innbudt til å møte:
• NBFs generalsekretær
• Tormod Røren som leder for forberedende NM-komite
• Deltakere på kretskonferansen som ikke er delegater fra krets eller klubbene

Dersom klubbleder ikke er til stede på tinget, må representantene medbringe skriftlig fullmakt.

2: Valg av:
• Møteleder
• Referent
• To representanter til å underskrive protokollen

Ekstraordinært kretsting kan bare behandle saker som er ført opp på agendaen. Til dette tinget er det 
ført opp 3 saker.

3: Forslag fra Trygve Brøtan om endringer i statuttene for kretscup
Bakgrunn: Kretstinget i mai vedtok et benkeforslag om nye statutter for kretscup.  I ettertid har mange 
sett at de nye statuttene har vesentlige svakheter.

Saksopplysninger: Trygve Brøtan har sendt inn følgende forslag:

” I et forsøk på å øke interessen for barometerturneringer i kretsen eller med kretsens «velsignelse»,
er kretscupen innført fra sesongen 1986/87.”
Vedtaket på Kretstinget i år vil ikke øke interessen for parturneringer i kretsen. Det deles ut for
mange poeng og det er for mange turneringer som kan telle.
Sist sesong: 2 spillere har deltatt på 9 turneringer, 3 på 8, 6 på 6, 6 på 5, 13 på 4, 19 på 3, 63 på 2 og
186 spillere har deltatt på 1 turnering.
Når inntil 10 turneringer kan telle sammenlagt og du får 80+ poeng for å delta vinner den som har
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spilt flest turneringer. Det medfører at Kretscupen kanskje er interessant for 5 spillere. Man skal
være stor optimist for å tro at det vil bli store endringer i antall turneringer hver enkelt spiller velger
å spille på grunn av dette vedtaket. En økning på 10% på deltagelsen vil ikke gjøre noen forskjell.
Kriterier:
1. Kretscupen begynner med første turnering etter Kretstinget og avsluttes med siste turnering
før Kretstinget.
2. Alle parturneringer der det deles ut kretspoeng/Forbundspoeng er med i Kretscupen. (min.
12 par for vanlige turneringer og min. 8 par for kretsmesterskap)
3. Alle som deltar får poeng.
4. Sisteplass i hver turnering gir 20 poeng.
5. 2 poeng mellom hver plass.
6. Ekstra bonus +4 poeng til de 10 beste.
7. Ruter benyttes til utregning.
8. Maks 5 turneringer kan telle sammenlagt.

Arrangør publiserer turneringene med mesterpoeng som vanlig. I tillegg må det genereres .mc2-fil
som sendes til ansvarlig i kretsen. For ansvarlig i kretsen er det bare å kopiere inn .mc2-fila til ruter –
innboks og starte Ruter og publisere turneringa med rett poengskala og uten å registrere
mesterpoeng.
En forutsetning for at Kretscupen skal fungere er at det til enhver tid (nesten) finnes oppdaterte 
resultater.

Grunnen til at bare 5 turneringer bør telle sammenlagt er at det inkluderer ca. 17 spillere hvis
deltagelsen blir som sist sesong. I tillegg er det noen som har deltatt på 3 eller 4 turneringer som
kanskje finner ut at de har lyst til å delta på flere turneringer(32 spillere). En økning på 10% på
deltagelsen vil gjøre Kretscupen interessant for nesten 50 spillere.

Foreslår en prøveperiode denne sesongen og evaluering på Kretstinget i 2019.

Vurdering: Kretsstyret slutter seg i all hovedsak til de vurderinger Brøtan har gjort i sin argumentasjon 
for å vedta forslaget. Det er tidligere sendt ut en tabell som viser hvordan poengskalaen vil virke. 
Denne tas ikke inn som en del av vedtaket, men følger av punktene over.

Kretsstyret legger opp til å evaluere de nye statuttene før ordinært kretsting 2019. Man vil da enten 
vedta at statuttene blir permanente eller vedta endringer.

Det har vært et problem å få inn og samle alle resultater. Dette forslaget forutsetter at alle 
turneringsledere sender mc2-fila til Trygve Brøtan. Han har påtatt seg å holde resultatene ajour i 
prøveperioden.

Kretsstyrets innstilling: Trygve Brøtans forslag vedtas.
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4: Forslag fra Tormod Røren om at NBF Buskerud arrangerer finale i NM par 2019

Bakgrunn: Tormod Røren henvendte seg til kretsleder i april 208 med forslag om at kretsen burde søke 
om å få arrangere finale i NM par på Storefjell høyfjellshotell høsten 2019. Det var for kort tid til å 
utrede saken godt nok til et vedtak på kretstinget i mai 2018. Saken blei imidlertid drøfta uformelt etter 
at det ordinære tinget var avslutta. 

Ut fra denne debatten nedsatte kretsstyret en forberedende NM-komite for å utrede mulighetene. 
Samtidig bestemte kretsstyret å innkalle til ekstraordinært kretsting høsten 2018 for å sluttbehandle 
saken. 

Saksopplysninger: Tormod Røren har lagt fram følgende for kretsstyret:

Budsjett for utgifter:
NM-par: NBF's anslag er 50 - 70 tusen

Budsjett for inntekter til selve NM:
Åpen turnering: Overskudd på fra noen tusen og oppover avhengig av deltagelse.
Sonsorer som er på plass pr. dato;

• Storefjell har garantert for 30 000
• Strøm-Larsen gir 20 000
• Rema1000, distriktsjefen er positive, vi søker om 40 000 og regner med å få 20 000

Hvilke andre sponsorer vil man kontakte?
• Lampeland Hotell (Britt)
• Smart Retur (Martin Andresen eier 50% og er positiv)
• Fylket
• Kommunen(Gol)
•  Bank
• Fisk og Sunt

 Andre inntektskilder?
• Vi kan klare og arrangere noe billigere enn NBF's anslag(gratis bankett og spillelokaler).
• Vi kan også dra nytte av en del synergier som vil gi ekstra overskudd fra sidearrangementene.

  
Behov for mannskap ut over NM-komiteen til selve NM:

• Opplæring av frivillige, dette kan legges til kretsens arr.
• Kretsstyret er med på å utarbeider søknader til det offentlige, fond og stiftelser.
• Turneringsleder(Sigmund Bakke) 
• Regnskap(Are Utvik) 3 assistenteri salen(frivillige). 
• Rigging(Gol BK og Storefjell)
• 2 BBO opperatører(proffe)
• Etterarbeid - Gol BK og Storefjell

Tormod Røren har videre fremmet forslag til medlemmer av NM-komite og til en omfattende 
juniorsatsing koblet opp mot NM.
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Vurderinger: Kretsstyret ser at et NM-arrangement på Storefjell kan ha positive virkninger for bridgen i
Buskerud. Kretsen påtar seg ansvaret for et ev. underskudd, men vil også kunne få et overskudd. Ut fra 
de tallene som er presentert til nå, mener kretsstyret at det er en relativt liten risiko man tar.

Tormod Røren fremmet også et forslag til en omfattende juniorsatsing og kobler dette opp mot NM. 
Kretsstyret vil fraråde kretstinget å behandle juniorsatsing i samme sak som NM. Selv om det kan være
synergieffekter ved å gjennomføre de to prosjektene samtidig, mener kretsstyret at det er to uavhengige
saker som må behandles separat. Kretsstyret vil også bemerke at et så omfattende forslag er langt 
utenfor det mandatet den forberedende NM-komiteen fikk.

Kretsstyret innstilling:
Buskerud krets av NBF søker om å få arrange NM-finale på Storefjell høsten 2019.

Følgende personer oppnevnes til medlem av NM-komiteen:
Tormod Røren (leder)
Den til enhver tid valgte kasserer i kretsen (kasserer for komiteen)
Arlette Sorin  (Grafisk design, web design ) 
Britt Bergan (Næringskontakt Numedal) 
Nils Halvard Bråten (Næringskontakt Hallingdal) 
Anne Marit Knutsen 
Sølvi Flo
Olav Lillebuen 
Næringskontakt Drammen/Asker/Blommenholm/Hurum. (Forslag legges fram på tinget)

NM-komiteen er et utvalg under kretsstyret og er underlagt styrets instruksjonsmyndighet.
Følgende retningslinjer gjelder for NM-komiteens arbeid:

Komiteen skal inngå skriftlige avtaler om
• Sponsorinntekter
• Utgifter til lokaler og forpleining
• Utgifter til innleid personell
• Utgifter til kort og utstyr 
• Andre inntekter
• Andre utgifter

Kretsstyret fastsetter:
• Utgiftsdekning for arrangementskomiteen
• Utgiftsdekning til andre frivillige 

Med unntak av innleid personell utenfor kretsen, er alt arbeid i forbindelse med NM frivillig arbeid og 
det utbetales kun refusjon for faktiske utgifter, ikke honorar for oppgavene som utføres.

Kretsen står som arrangør og har det økonomiske ansvaret for arrangementet. 
• Kretsens kasserer er kasserer for arrangementet
• Alle ut- og innbetalinger skjer via kretsens bankkonto. Det er ingen kontantkasse.
• Alle bilag attesteres av leder av arrangementskomiteen og kretsleder
• Kretsens revisorer er revisorer for arrangementet
• Kretsen må dekke ev. underskudd og disponerer ev. overskudd
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Disponering av et ev. overskudd:
• Overskudd settes inn på eget fond - NM-fondet
• Klubber og organisasjoner som har deltatt med frivillige under arrangementet kan søke på 

midler fra NM-fondet
• Kretsstyret, supplert med leder av arrangementskomiteen, fordeler midlene før 

regnskapsavslutning 2019
• Det kan søkes midler til:

◦ Kurs / rekruttering
◦ Arrangementer i klubbens / organisasjonens regi
◦ Innkjøp av bridgemateriell

Før utbetaling av midler finner sted, skal det leveres regnskap med bilag som viser at midlene er brukt 
som beskrevet i søknaden.

Ved behandling av søknadene skal det legges vekt på at formålet er i tråd med kretsens og NBFs 
målsettinger og på den innsatsen vedkommende klubb / organisasjon har bidratt med under 
arrangementet.

5: Forslag fra Tormod Røren om juniorsatsing knytta opp mot finale i NM par 2019

Saksopplysninger: I forbindelse med NM par ønsker Tormod Røren ei svært omfattende juniorsatsing. 
Han mener man bør søke om 400.000 kr fra «Herreløs arv» og viser til at Helgeland bridgekrets fikk et 
slikt beløp. Videre skriver Tormod Røren i sitt forslag:
Juniorsatsing:
Involverte:

• Buskerud Bridgekrets, 
• Bridgens Venner 
• NBF

Mulig innvolverte:
• Strømsgodset IF
• Eiker O-lag 
• Buskerud O-krets
• Mykt selvforsvar(Arlette Sorin)
• Leksehjelp(frivillige)

Mål: 20 juniorbridgeklubber i Buskerud, med i gjennomsnitt 20 juniormedlemmer i hver klubb, i løpet 
av 2019.
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Metode: 
• Utvidet aktivitetsdag for 5. - 7. trinn hvor bridge er hoveddelen, mens fotball, orientering, mykt 

selvforsvar og leksehjelp foregår innimellom. 
• Bridgen organiserer alt og serverer lunsj og middag(pølser/fiskeburgere).
• Foreldre er velkommen til middag og stiftelse av juniorklubb. 
• Klubben spiller på skolen med initiell hjelp fra nærmeste klubb. 
• Regnskaper gjøres manuelt av juniorene selv. 
• Resultater og info publiseres på oppslagstavlen i nærmeste Rema1000 butikk. 
• Ca 1. september blir det loddtrekning(vektet etter oppmøte) av 2 voksne og 2 juniorer fra hver 

klubb til å delta på nybegynnerturneringer under NM på Storefjell. 

Søknader om støtte til deltagelse på NBF' juniorleier behandles av kretsstyret.

Kretsen sender ut invitasjon til alle skoler i Buskerud denne høsten. Aktivitetsdagene blir i perioden 
mars/april til skoleslutt.
                       
Vi starter i Midtfylket(Skotselv skole) med hjelp fra klubbene rundt og så sprer det seg derfra i alle 
retninger, Fremstøt mot ungdomstrinnet ved Skotselv skole brukes som opplæring av frivillige fra 
klubbene og for å høste erfaringer i forkant.
                      
Vi innhenter all den kunnskapen vi kan få fra de som har kommet lengst i dette arbeidet, Rogaland BK 
og Helgeland BK.

Vurderinger: Kretsstyret går inn for å behandle denne saken som egen sak og ikke som del av en sak 
om NM-søknad. Kretstinget står naturligvis fritt til å behandle de to prosjektene i samme sak. I så fall 
blir det slik at man da enten vedtar NM og juniorsatsing eller forkaster begge delene. Etter kretsstyrets 
mening er det fullt mulig å arrangere en NM-finale uten juniorsatsing og å starte et prosjekt for å 
rekruttere juniorer uten å arrangere NM-finale samtidig.

Kretsstyret er i utgangspunktet svært positivt innstilt il ei juniorsatsing i Buskerud. Det er likevel en 
rekke ting i det framlagte forslaget som styret ikke uten videre vil støtte. I tur og orden gjelder dette:

Antall klubber og medlemmer:
Styret mener det er positivt å sette seg høye mål. Før det sendes søknader og utarbeides konkrete 
planer, mener imidlertid styret det er nødvendig å undersøke om det er praktisk mulig, ut fra de 
ressursene man rår over, å starte 20 juniorklubber i et fylke med 20 registrerte bridgeklubber. Det 
forutsetter i så fall at alle klubbene stiller opp for å starte «sin» juniorbridgeklubb eller at noen klubber 
har ressurser til å være fødselshjelpere for flere klubber. Kretsstyret ønsker at dette avklares før man 
går videre med prosjektet.

Aktører:
Forslagsstiller nevner kretsen, Bridgens venner og NBF. Etter kretsstyrets mening mangler det aller 
viktigste organisasjonsleddet: Klubbene. Kretsstyret er også spørrende til hvilken rolle en organisasjon 
som Bridgens venner skal ha. Kretsstyret er positivt innstilt til alle som ønsker å støtte bridgen. Hva 
rekruttering angår, mener kretsstyret prinsipielt at dette er en sak for NBFs organisasjonsledd. Bridgens
venner bør derfor sees på som en (sentral) aktør på linje med andre lag og organisasjoner som 
forslagsstilleren foreslår skal medvirke.
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Detaljeringsgrad og tidsperspektiv: 
Forslagsstiller har svært detaljerte planer. Det er ikke sikkert dette kan gjennomføres lokalt. F.eks. er 
det ikke alle skole som gir adgang til skolelokalene etter skoletid. Da må det skaffes andre lokaler. Det 
er heller ikke sikkert man får bruke en hel dag på alle skoler, da må opplegget komprimeres. Alt dette 
må etter kretsstyrets oppfatning utformes i tett samarbeid med de lokale klubbene. 

Konklusjon: Kretsstyret går inn for ei juniorsatsing i Buskerud, men arbeidet skal være forankra i de 
lokale klubbene. Kretsen må ha et overordna ansvar og de enkelte klubbene må ha ansvaret for arbeidet
lokalt.

Kretsstyrets innstilling: 

• Det søkes om midler for ei juniorsatsing i Buskerud bridgekrets. Kretsstyret gis fullmakt til å 
bestemme søknadsbeløpet etter at prosjektet er nøye utredet.

• Klubber som er interesserte i å delta i juniorsatsingen melder seg til kretsstyret innen 01.11.18
• Det forutsettes at lokale klubber kan gi starthjelp til å stifte juniorklubber eller at klubben kan 

organisere ei egen juniorgruppe i klubben.
• Kretsstyret gir nødvendig opplæring og støtte til klubbene.
• De lokale klubbene tar kontakt med skolene.
• Kretsstyret gis fullmakt til å oppnevne ei prosjektgruppe.
• Den til enhver tid valgte kretsleder og kretsens kasserer deltar i gruppa. 
• Alle økonomiske midler forvaltes av kretsstyret og fordeles til deltakende klubber
• Prinsippet om frivillighet og utgiftsdekning gjelder tilsvarende som for NM-komiteen.
• Kretsstyret er styringsgruppe for prosjektet.
• Prosjektet gjennomføres i løpet av kalenderåret 2019.
• Styringsgruppa har fullmakt til å avgrense, endre eller stoppe prosjektet
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