
.Generell informasjon og reglementer 

Kontingenter og spilleavgifter 2018 
Klubbene i NBF Vest-Agder må betale følgende obligatoriske avgifter:  

 Klubbavgift til NBF kr. 1.100,- 

 Klubbavgift til kretsen kr. 1.100,- 

 Standard medlemsavgift til NBF kr. 240,- (pr medlem) 

 Junior medlemsavgift til NBF kr. 100,- (pr medlem) 

 I-medlemsavgift til NBF kr. 100,- (pr medlem) 

 Medlemsavgift til kretsen kr. 80,- (pr medlem) 

 Serviceavgift klubbpoeng til NBF Kr. 15,- pr. medlem/kveld 

 Serviceavgift simultan til NBF Kr. 25,- pr. medlem/kveld 

 Serviceavgift poenghøst til NBF Kr. 25,- pr. medlem/kveld 

 Spilleavgift til Krets Kr. 5,- pr. medlem/kveld 

 Årslisens til NBF Kr. 550,- pr. medlem 

Årslisens er obligatorisk for deltakere i 1. og 2. divisjon i SM, samt deltakerne i finalen i NM for klubblag og 

NM par.  Juniorer og I-medlemmer er fritatt for lisens 

 Serviceavgift for FP turneringer til NBF er kr. 40,- pr spiller for endagsturneringer. 20 kr. pr. ekstra dag. 

 

Bestill forhåndsdublerte kort fra kretsen! 

Nesten alle klubber i kretsen benytter seg nå av forhåndsdublerte kort. 

Vi ser gjerne at ønske om kort varsles minst 4 uker i forveien, og at minimumsmengden kort bestilles tidligst 

mulig. Mindre justeringer av antall spill eller dubletter vil normalt kunne gjøres når man ser påmeldingen, men 

dette må alltid avtales! 

Husk å levere kortene tilbake slik dere fikk de. 

Prisen på maskindublerte kort er kr. 2,00 pr. mappe. 

Kortene bestilles hos Hildeborg Lia. Telefon 952 83 678 

Aktive turneringsledere i kretsen 
Markus Bruno 404 470 709 

Åse Biribakken 38 39 11 56 (P) 

Tor Christensen 383 30 998 (P) 

Tom Høiland 380 86 635 (P) 

Carl Johan Knutsen 383 44 327 (P) 

Helge Mæsel 380 13 886 (P) 

Snorre Aalberg 381 66 715 (P) 



Retningslinjer for kretsmesterskap 
Kretstinget besluttet 7.4.2018 at kretsstyret skal endre regelen for deltakelse samt fastsette dato for såkalte 

bekvemmelighets innmeldinger. Inntil dette er gjort gjelder tidligere vedtatte bestemmelser. 

Opplegg for de ulike KM  
Vest-Agder Bridgekrets har sesongen 2018-19 terminfestet kretsmesterskap for lag, samt tre ulike KM for 

individuelle par, nemlig par (åpent), mix og veteraner. Damer arrangeres ikke grunnet manglende interesse. 

I alle de fire KM'ene må klubbene som har blitt tildelt dem planlegge, og utføre, de fleste praktiske ting rundt 

arrangementet, bl.a.:  

Opprette turneringen på bridge.no så snart tidspunkt er bestemt. 

Sende ut invitasjon til alle kretsens klubber (minst 4 uker før), avtale leie av lokaler, skaffe turneringsleder & 

regnskapsfører, bestille forhåndsdublerte kort (helst 4 uker før), ordne med salg av mat.  

For deltakelse i KM par og KM lag må en være medlem i klubb i kretsen og ha en naturlig tilknytning til kretsen. 

Øvrige KM er åpen for deltakelse også for spillere utenfor kretsen. 

Kretsen sørger for kretspoeng, premiering (se under). 

Formelle krav til de ulike KM-arrangementene:  
 

Type KM Sportslige krav Varighet Startkontingenter  

Par (åpen kl.) * ≥ 60 spill  1 dag Kr. 600 pr. par 

Mix-par ca. 50 spill 1 dag Kr. 600 pr. par 

Veteran-par alle møter alle 1 dag Kr. 600 pr. par 

Dame-par alle møter alle 1 dag Arrangeres ikke for tiden. 

Lag  Eget detaljert reglement 1 dag  Kr. 1.200 pr. lag 

Utfyllende om kravene til antall spill:  

De nevnte kvantitetskravene for par er NBFs, og obligatorisk hvis turneringen skal være gyldig NM-kvalifisering 

(én oversittrunde godtas).  

KM par: Fra sesongen 2014-2015 tilpasses antall spill i KM-par iht. reglementet fra NBF vedrørende NM-

semifinale. 

KM lag: spilles som Monradturnering med 7(8) kamper a 8(`7 spill).  Kretsmester blir kåret basert på 

resultatet. Finalene utgår. Kreves minimum 6 lag (påmeldt ca. en uke før) for å gjennomføre turneringen. 

KM mix: KM-Mix spilles over 1 dag. 

KM mix, KM veteran & KM damer: Disse turneringene kjøres på 1 dag.  De er ikke NM-kvalifiseringer, og har 

derfor ikke absolutte minimumskrav til antall spill. Av sportslige hensyn anbefaler vi imidlertid at det planlegges i 

retning av 50 spill, og over minimumskravet til utdeling av KP som er 42 spill.  

Kreves minimum 10 par (påmeldt ca. en uke før) for å gjennomføre turneringen. 

Ved tvil må arrangør av KM alltid kontakte kretsstyret (v/ forretningsfører) mht. antall spill. 



Premieringen ved individuelle KM  

Arrangørklubben mottar 50 % av startkontingenten, og må innenfor dette dekke lokalleie, turneringsledelse, 

kortbærere og kortleie, men beholder alle inntekter av salg.  Dokumenterte underskudd (salget holdes utenfor) 

dekkes av kretsen (forutsatt at man ikke har valgt urimelig dyre løsninger). Arrangerende klubb skal minimum 

sitte igjen med et overskudd på kr. 1.000,-.  

Kretsen mottar 50 % av startkontingenten, som skal dekke premiering, og delvis dekke opp kretsens utgifter til 

NM-deltakelse for vinnere. 

Den totale premieringen ved kretsmesterskap er slik:  

a) Kretspoeng etter tabell (NBFs håndbok)  

b) 1/4-premiering utenom. Etter kretstingsvedtak 25.03.17 skal premieringen være nøkternt (en flaske vin.) 

Da gevinsten i seg selv er å kunne kalle seg kretsmester. 

c) Vest Agder dekker startkontingent for par som kvalifiserer seg til NM-par (KR. 4.000,- pr. par) 

Hvem kan spille KM / NM semifinale?  

Kretsmesterskap for par, mix, veteran damer og lag er åpne. For å bli kretsmester må det være rene VA-par/lag, 

og man må ha vært medlem av kretsen minst fra 31.10. året før. 

Kvalifisering til NM Semifinale – her gjelder forbundets regler. 

Reisereglement for kretsen 

Fordelingsregler mellom NBF / Kretsen / Klubbene  
Fordelingen mellom NBF / Kretsen / Klubbene for ulike typer utgiftsrefusjoner redegjøres for i det følgende.  Vi tar 

med utdrag av Norsk Bridgeforbunds reisereglement (mht. detaljregler vises til NBFs Håndbok).  

Klubber kan ha ulike regler.  Utgiftene som ikke dekkes av NBF eller kretsen, fører vi her på klubb, fordi dette er 

vanlig praksis i Vest-Agder.  

For reiseutgifter forutsettes rimeligste reisemåte.  Benyttes det egen bil, skal bil som en regel være rimeligste 

fremkomstmiddel.  Bilgodtgjørelsen er kr. 2,-  pr. km.  Enten det gjelder par eller lag er det en forutsetning at det 

brukes kun én bil.  Deltar man med 6-mannslag, kan to biler godtas.  

Forbundet dekker reiseutgifter (minus egenandel) for følgende (se NBFs Håndbok, spesielt vedr. betingelser for 

flyreiser):  

•     NM par - kun i finalen                                 

•     SM - alle divisjoner (inkl. SM damer)          

•     NM for klubblag - alle runder                     

(For lag som benytter én bil er egenandelen hhv. 1200 og 800, også med flere enn 4 i bilen.)  

 

Kretsen / Klubben dekker følgende:  



 NM-finalene for par.  

Startkontingent: 100 % krets  

Klubbene anbefales å dekke resten av deltakernes nødvendige utgifter.  

 Seriemesterskapet (SM): 

Startkontingent (alle divisjoner): 40 % krets, 60 % klubb   

 NM for klubblag:  

Startkontingent, opphold og egenandel (reise): 100 % klubb 

Andre typer reiserefusjoner, fra forbund eller krets, må det søkes om.  

Medlemsregister 
Norsk Bridgeforbund har etablert et medlemsregister for alle bridgespillere i landet som er tilsluttet en 

bridgeklubb. Medlemsliste finner en ved å gå inn på NBF sin nettside bridge.no, Organisasjon og kretser/klubber 

og velg Vest Agder  

Medlemsregisteret er grunnlag for kontingentinnbetaling og klubbenes frist for å registrere medlemmer er 31. 

desember. Klubbene har fått tilsendt brukernavn og passord til medlemsregistrering. Er det problemer så kontakt 

kretsen eller NBF. 

Prinsippene for medlemsregistreringen er:  

•     Alle spillere som vil delta i organisert bridge må være registrert medlem i en bridgeklubb, og betale 

årskontingent til denne.  Spilleren representerer da denne klubben i alle krets-, forbunds- eller åpne turneringer, 

og klubben betaler kontingent til forbund og krets etter antallet medlemmer.  

•     Ønsker en spiller å delta for flere klubber, må en aktiv spille i klubben.  

•     Deltakelse uten at medlemskapet er i orden vil føre til diskvalifikasjon (av hele paret / laget).  

•     Spillere som allerede er medlem i én klubb, kan spille klubbkvelder i et ubegrenset antall andre klubber.  For 

dette svares det ikke kontingenter til forbund og krets.  Men det står klubbene fritt om de vil kreve inn (en 

mindre) årskontingent av disse spillerne. Merk at hvis det er spillere som spiller for flere kretser, må det betales 

kretskontingent etter kretsens satser. 

NB! Alle spillere bør notere seg sitt eget medlemsnummer (spiller-nr.), fordi dette må oppgis ved deltakelse i NBFs 

turneringer.  Du finner det bakerst på ditt tilsendte medlemsblad, eller i medlemslisten i NBF. 

Satser for turneringsledelse / regnskap 
Kretstinget (1994) har, som en veiledning, foreslått følgende satser for godtgjørelse til turneringsleder og 

regnskapsansvarlig:  

Parturnering:        kr. 60,- pr. time 

Lagturnering:       kr. 40,- pr. time  

Dersom samme person er ansvarlig for både regnskap og turneringsledelse, skal han ha kr. 10,- ekstra pr. time.  

Ved utregning av antall timer skal reisetid tas med.  

Arrangør skal også dekke reiseutgifter, bespisning og eventuelt overnattingsutgifter. 

For kortdelere foreslås  kr. 4-500,-  pr. dag  



Utdrag av regler for norske mesterpoeng 

Klubbpoeng / Kretspoeng / Forbundspoeng  
Fra og med sesongen 2013 vil mesterpoengene bli automatisk registrert hos NBF. 

Kupongene for klubb-,krets- og forbundspoeng utgår. 

Mesterpoengene finnes i tre valører:  

Klubbpoeng skal utdeles til 1/4 av de beste parene (lagene) på klubbkvelder, eller turneringer innen klubben.  

Kretspoeng (KP) skal tilsvarende utdeles til 1/4 av de beste parene (lagene) ved turneringer som er åpne for 

spillere fra alle klubbene i en krets (ev. flere kretser).  Kretspoeng kan også utdeles som bonus, f.eks. ved åpen 

sommer-turnering i en klubb.  

Forbundspoeng (FP) (og kretspoeng) utdeles til 1/4 av de beste parene (lagene) ved større turneringer.  

Arrangører søker NBFs Mesterpoengutvalg om å få dele ut Forbundspoeng.  Bemerk at i NBFs lag¬turneringer 

(Seriemesterskapet, og Norgesmesterskapet for klubblag) deles det ut FP for hver vunnet kamp. 

100 klubbpoeng = 10 KP = 1 FP = 1 mesterpoeng (MP) 

Spillere som har blitt tildelt slike kuponger, kan sende dem til NBF og bli registrert i Mesterpoeng (MP)-systemet.  

Kretspoeng i turneringer 
Kretspoeng kan utdeles i turneringer arrangert av kretsen, men også i turner-inger arrangert av klubbene, og 

godkjent av kretsen.  I det siste tilfellet må det sendes søknad. 

Søknad  
Søknader om kretspoeng må sendes forretningsfører og inneholde opplysninger om spilledato(er), antall 

deltakere, spill og runder og navn på turneringsleder.  

Ved terminfestede turneringer som gjentas år etter år, trenger arrangøren ikke å sende ny søknad hvert år, så 

lenge forutsetningene ikke er endret vesentlig. 

Betingelser  
•     Spillere fra alle klubbene i kretsen må gis anledning til å delta.  

•     Turneringen må innfri tildelingskriteriene for kretspoeng i NBFs Håndbok.  

Klargjøring av første punkt: Innbydelse må selvsagt sendes til alle klubbene i kretsen, samt til kretsen (v/ 

forr.fører).  Samtidig må spilletidene (valg av ukedager og varighet) være slik at det ikke i praksis er for vanskelig 

for andre enn klubbens egne spillere å gjennomføre.  1-2 dagers turneringer i tilknytning til helger er kurante, 

mens f.eks. 7 tordagskvelder på rad blir for tungt.  Kretsstyret har f.eks. godtatt singel-lagturneringer arrangert 

over 4 (hverdags)kvelder. 

Kretspoengbonus i åpne klubbturneringer  
Klubbene må være oppmerksom på at de har anledning til å utdele kretspoengbonus, i tillegg til klubbpoengene, 

på åpne klubbkvelder av type sommer-, jule- eller påsketurnering (se tabell E2 i NBFs “Regler for Norske 

Mesterpoeng”).  Bonusen er slik:  

10-11 par:               1 KP pr. spiller i bonus for 1. plass  

12 par eller mer:      2 KP pr. spiller i bonus for 1. plass 

                                1 KP pr. spiller i bonus for 2. plass  



Utdrag av regler for norske mesterpoeng 

Klubbpoeng / Kretspoeng / Forbundspoeng 
Nye spillere kan ha undret seg over hvilke “kuponger” som av og til deles ut sammen med premiene etter 

klubbkvelder eller åpne turneringer. 

Disse skyldes et “Mesterpoeng”-system som Norsk Bridgeforbund har innført. 

Dette har flere formål: Stimulere til deltakelse i turneringer, stimulere til forbedring av kvaliteten på 

turneringsarrangementer, være en landsomfattende målestokk for enkeltspilleres styrke og aktivitet, og styrke 

NBFs økonomi. 

Mesterpoengene finnes i tre valører: 

Klubbpoeng skal utdeles til 1/4 av de beste parene (lagene) på klubbkvelder, eller turneringer innen klubben. 

Kretspoeng (KP) skal tilsvarende utdeles til 1/4 av de beste parene (lagene) ved turneringer som er åpne for 

spillere fra alle klubbene i en krets (ev. flere kretser). Kretspoeng kan også utdeles som bonus, f.eks. ved åpen 

sommerturnering i en klubb. 

Forbundspoeng (FP) (og kretspoeng) utdeles til 1/4 av de beste parene (lagene) ved større turneringer. 

Arrangører søker NBFs Mesterpoengutvalg om å få dele ut Forbundspoeng. Bemerk at i NBFs lagturneringer 

(Seriemesterskapet, og Norgesmesterskapet for klubblag) deles det ut FP for hver vunnet kamp. 

100 klubbpoeng = 10 KP = 1 FP = 1 mesterpoeng (MP) 

Spillere som har blitt tildelt slike kuponger, kan sende dem til NBF og bli 

registrert i Mesterpoeng (MP)-systemet. 

MP-systemet har følgende titler etter oppsamlete mesterpoeng: 

 Kløvermester: 3 mesterpoeng 

 Rutermester: 15 mesterpoeng 

 Rutermester m /stjerne: 30 mesterpoeng 

 Hjertermester: 50 mesterpoeng 

 Hjertermester m/ stjerne: 100 mesterpoeng 

 Sparmester: 150 mesterpoeng 

 Sparmester m / stjerne: 300 mesterpoeng 

 Grandmester: 500 mesterpoeng 150 FP) 

 Stormester: 700 mesterpoeng (400 FP) 

 Stormester m / stjerne: 1500 mesterpoeng (400 FP) 

 Superstormester: 2 500 mesterpoeng (400 FP) 

For mer utfyllende opplysninger, se NBFs Håndbok. 

Kretspoeng i turneringer 
Kretspoeng kan utdeles i turneringer arrangert av kretsen, men også i turneringer arrangert av klubbene, og 

godkjent av kretsen. I det siste tilfellet må det sendes søknad. 



Søknad 
Søknader om kretspoeng må sendes forretningsfører og inneholde opplysninger om spilledato(er), antall 

deltakere, spill og runder og navn på turneringsleder. 

Ved terminfestede turneringer som gjentas år etter år, trenger arrangøren ikke å sende ny søknad hvert år, så 

lenge forutsetningene ikke er endret vesentlig. 

Betingelser 
•Spillere fra alle klubbene i kretsen må gis anledning til å delta. 

•Turneringen må innfri tildelingskriteriene for kretspoeng i NBFs Håndbok. 

Klargjøring av første punkt: Innbydelse må selvsagt sendes til alle klubbene i kretsen, samt til kretsen (v/ 

forr.fører). Samtidig må spilletidene (valg av ukedager og varighet) være slik at det ikke i praksis er for vanskelig 

for andre enn klubbens egne spillere å gjennomføre. 1-2 dagers turneringer i tilknytning til helger er kurante, 

mens f.eks. 7 tordagskvelder på rad blir for tungt. Kretsstyret har f.eks. godtatt singel-lagturneringer arrangert 

over 4 (hverdags)kvelder. 

Kretspoeng-bonus i åpne klubbturneringer 
Klubbene må være oppmerksom på at de har anledning til å utdele kretspoengbonus, 

i tillegg til klubbpoengene, på åpne klubbkvelder av type sommer-, jule eller påsketurnering (se tabell E2 i NBFs 

“Regler for Norske Mesterpoeng”). 

Bonusen er slik: 

10-11 par: 1 KP pr. spiller i bonus for 1. plass 

12 par eller mer: 2 KP pr. spiller i bonus for 1. plass 

1 KP pr. spiller i bonus for 2. plass 

Kjøp av krets- og klubbpoengkuponger 

• Klubbpoeng overfører på fil til NBF og faktureres derfra. 

• Kretspoeng overføres på fil til NBF – ( gratis i Vest Agder) 

Forbundspoeng 

For turneringer der invitasjonene også går utenfor kretsen, kan det søkes NBF 

om å få dele ut Forbundspoeng. Merk at de nye reglene for Mesterpoeng gjør 

det langt lettere å få slik søknad innvilget. (Men det koster en del.) 

 

Om Kretsen 
 Ved styrevedtak i Norsk Bridgeforbund 2. mai 1935 ble Aust- og Vest-Agder fylker den 5. bridgekretsen i 

landet, med Ferdinand Bie som den første kretssekretær. (Kretsene hadde på den tiden ikke egne styrer, men 

ble organisert av kretssekretærer, utpekt av NBFs styre.) 



 NBFs styre vedtok 7. oktober 1940 en deling, slik at Vest-Agder fra denne dato var å regne som egen krets. 

 14. oktober 1945 kan med en viss rett regnes som den praktiske stiftelsesdato for Vest-Agder bridgekrets. På 

oppfordring fra NBF møtte da representanter fra de største klubbene og satte sammen vedtekter og valgte 

det første kretsstyret. 

 Etter vedtak av ny kretsstruktur i NBFs styre skal kretsen vår fra og med høsten 1999 kalle seg “NBF Vest-

Agder”. 

Ledere i NBF Vest-Agder gjennom tidene 
 Ferdinand Bie (*) 1935-1940 

 Ferdinand Bie (**) 1940-1945 

 R. Kjelsen 1945-1946 

 Sigurd Helle 1946-1947 

 Finn Ottersen 1947-1948 

 Reidar J. Staalesen 1948-1950 

 Elsa Ræder Carlsen 1950-1953 

 Reidar J. Staalesen 1953-1954 

 Ole Skulstad 1955-1957 

 Dagfinn Knudsen 1957-1960 

 Per H Drangsholt 1960-1965 

 Kay Hultmann 1965-1973 

 Hans Andresen 1973-1974 

 Birger Haraldsen 1974-1975 

 Per Henrik Drangsholt 1975-1976 

 Knut Johnsen 1976-1978 

 Mattias Østhassel 1978-1981 

 Harald Sagevik 1981-1983 

 Jan Løvfall Olsen 1983-1985 

 Nils H. Vere 1985-1987 

 Helge Mæsel 1987-1990 

 Jan Erik Drangsholt 1990-1993 

 Dagfinn Kjeseth 1993-1997 

 Martin Reinertsen 1997-1999 

 Tom Høiland 1999-2003 

 Tor Solberg 2003-2004 

 Even Jensen 2004-2005 

 Per Knutsen 2005-2006 

 Torhild Hansen 2006-2007 

 Karl Olav Hansen 2007-2014 

 Inger Johanne Larsen 2014- 

* I dette tidsrommet var Ferdinand Bie NBFs utpekte kretssekretær for Aust- og Vest-Agder. [F. Bie var samme 

mann som i OL i Stockholm 1912 oppnådde å vinne gull i 5-kamp (egentlig sølv, men vinneren ble etterpå erklært 

profesjonell)]. 

** Gjennom krigsårene fungerte F. Bie som kretssekretær for Vest-Agder, etter deling i 1940. 



Kretsstyret 2018-2019 
Foretningsfører: Helge Stornes, Kirkegata 29. 4612 KRISTIANSAND S 

e-post: helge@viego.no - Telefon . Privat: 915 10 536 Jobb 380 20 290 

Leder: Inger Johanne Larsen GV 2018 Søgne post@vabk.org 907 53 915 

Nestleder: Terje Skjelbred IPV Ruter 7 tiger180@online.no 414 03 333 

Styremedlem: Inger Lene Hangeland IPV Ruter 7 inger-lene@hotmail.com 918 69 015 

Styremedlem: Runar Nilsen Ny 2018 Kvinesdal runarnilsen@live.no 907 81 194 

Forretningsfører: Helge Stornes IPV Kristiansand helge@viego.no 915 10 536 

 

Vara:  Espen Skarpholt Ny 2018 Søm espen.skarpholt@gmial.com 911 74 496 

Vara: Geir Brekka GV 2018 Kristiansand geir@viego.no 993 84 754 

 

Revisor:  Magne Lorentsen Ny 1 år Søgne 

Revisor/varamedlem: Alf Henning Nilsen Gjenvalg 1 år Farsund 
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Vedtekter for NBF Vest-Agder 

 

Vedtatt av Kretstinget 2. mai 1999. (Tilbakemelding fra Norsk Bridgeforbund mangler.) Kapittel 1 og 3 er basisvedtekter som 

ble vedtatt av Bridgetinget 12. juni 2016. Gjeldende fra 1. september 2016. 

 

KAPITTEL 1 
BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR ALLE KRETSER 

§ 1-1 Virkeområde 

Kretsen er det regionale nivå i organisering og forvaltning av bridgesporten under Norsk Bridgeforbund, og 

omfatter alle klubber i regionen som er medlem av NBF. Det geografiske virkeområde for NBF Vest-Agder er 

fastsatt av Forbundsstyret den xx.xx.xx og er beskrevet slik: ___________ 

(For tiden omfatter bridgekretsen vår Vest-Agder fylke, unntatt klubbene Flekkefjord og Sirdal, som tilhører 

Rogaland. (Den offisielle versjonen av § 1-1 fra NBF mangler.) 

§ 1-2 Organisering, formål og oppgaver 

Kretsnivået med Kretstinget som øverste myndighet og Kretsstyret som det utøvende organ skal utøve sin 

virksomhet i samsvar med det formål som går fram av NBFs vedtekt § 1-1: 

* Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det enkelte 

individ gjennom et felles-skap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.  

* 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. 

* Å utvikle konkurransebridgen, gjennom turneringer/konkurranser på ulike nivå, klasser og turneringsformer, 

sammen med kretsene og klubbene. 

* Å utvikle og organisere et breddetilbud der trivsel og det sosiale er sentrale verdier, sammen med kretsene 

og klubbene. 

* Å utvikle bridge som en tankesport med høy etisk standard 

Kretsens oppgave er å iverksette de tiltak som går fram av NBFs ved-tekter, jf. § 9-1, denne vedtektens 

påfølgende §§, og det NBF for øvrig pålegger. 

Flere kretser kan med forbundsstyrets godkjennelse opprette et felles regionråd som overlates koordinering av 

felles interesser og tiltak. 

§ 1-3 Medlemskap og kontingent 

Alle klubber innenfor kretsens geografiske område, som er tatt opp som medlem i NBF utgjør kretsens 

medlemsmasse. 

Klubbenes kontingent fastsettes av kretstinget. 

§ 1-4 Kretsens rettigheter og forpliktelser 

Kretsens rettigheter og forpliktelser i forhold til NBF, klubber og enkeltmedlemmer går fram av NBFs vedtekter 

kapittel 3. 



§ 1-5 Organisatoriske bestemmelser 

De organisatoriske bestemmelser som gjelder alle organisasjonsledd går fram av NBFs vedtekter kapittel 4. 

§ 1-6 Representasjon på bridgeting og kretsledermøte 

Kretsens delaktighet i bridgetinget og kretsledermøte går fram av NBFs vedtekter henholdsvis kapittel 5 og 

kapittel 8. 

§ 1-7 Kretstinget 

Kretstinget er kretsens høyeste myndighet. Mellom tingene er kretsstyret høyeste myndighet. 

Ordinært kretsting skal holdes hvert annet år innen utgangen av april måned. Kretstinget kan bestemme at tinget 

holdes hvert år, jf. § 1-9. (NBF Vest-Agder avholder kretsting hvert år, jfr. § 2-1.) 

Kretstinget innkalles av kretsstyret senest 4 uker før tinget avholdes. 

Begrunnet forslag til kretsting kan fremmes av klubb, kretstingets oppnevnte komitéer og kretsstyret senest 14 

dager før tinget holdes. Fullstendig dagsorden, beretninger, revidert regnskap, innkomne forslag og 

valgkomitéens innstilling skal kretsstyret kunngjøre senest en uke før tinget holdes. 

§ 1-8 Kretstingets sammensetting 

Med stemmerett møter: 

 Kretsstyrets medlemmer, eventuelt fungerende varamedlem(mer). 

 Klubbledere. 

 Valgte representanter fra klubber, som skal dokumenteres med fullmakt, etter følgende skala: 

o Inntil 18 medlemmer 1 representant 

o 19-35 medlemmer 2 representanter 

o Over 35 medlemmer 3 representanter 

Med tale- og forslagsrett kan møte: 

 Representant for forbundsstyret 

 Æresmedlemmer. 

 Kretsstyrets varamedlemmer. 

 Ledere av kretstingets oppnevnte komitéer med tale- og forslagsrett innenfor vedkommendes 

arbeidsområde, jf. NBFs vedtekter §§ 4-1 og 7-1. 

 Revisor med talerett innenfor vedkommende arbeidsområde. 

 Andre som innbys av kretsting eller kretsstyre kan gis denne rett. 

§ 1-9 Kretstingets oppgaver 

Kretstinget skal: 

 Godkjenne representantenes fullmakter. 

 Velge dirigent og sekretær. Disse overtar sine funksjoner umiddelbart etter valget. 

 Godkjenne innkalling og dagsorden. 

 Velge 2 representanter til å underskrive protokollen. 

 Behandle kretsstyrets beretning for tingperioden og fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret. 

 Behandle avsluttet og revidert regnskap for tingperioden og fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret. 

 Behandle forslag til vedtekt for kretsen, eller endring av vedtekt, utover basisvedtekten fastsatt av 

bridgetinget, herunder spørsmål om kretsting skal avholdes årlig eller annet hvert år, jf. § 1-7. 



 Behandle forslag til regler og bestemmelser om egne mesterskapsturneringer, tiltak og æresmedlemmer. 

 Behandle innkomne forslag. 

 Behandle forslag til budsjett, herunder fastsette kontingent og avgifter. 

 Foreta valg til følgende tillitsverv i tingperioden: 

o Kretsleder 

o Nestleder 

o Kasserer 

o Det antall styremedlemmer og varamedlemmer som går fram av denne vedtektenes § 1-11. 

o Valgkomité. 

o Andre komitéer som Kretstinget har opprettet. 

o Revisor. 

o Representant (er) til Bridgetinget. Valget kan overlates til kretsstyret. 

 Utnevne æresmedlemmer og tildele andre æresbevisninger. 

§ 1-10 Ekstraordinært kretsting 

Ekstraordinært kretsting avholdes når kretsstyret, forbundsstyret eller 1/3 av klubbene i kretsen krever det. På 

ekstraordinært kretsting kan bare behandles saker som kravet om det ekstraordinære ting omfatter og som er 

kunngjort i innkallingen. 

§ 1-11 Kretsstyre 

Kretsstyret skal ha 5 medlemmer. (Samt 2 varamedlemmer.) 

Kretsstyreleder innkaller og leder møtene. Det søkes avholdt minst tre møter for året. I tillegg skal det avholdes 

møte når minst tre av styrets medlemmer krever det. 

Kretsstyret har ansvar for å: 

 Håndheve organisasjonens vedtekter og bestemmelser og iverksette kretstingets beslutninger samt instrukser 

fra bridgeting og forbundsstyre. 

 Besørge løpende forretninger og oppgaver. 

 Forvalte kretsens midler og eiendeler. 

 Påse at klubbene sender årsmøteprotokoll og revidert regnskap til kretsstyret innen fastsatt frist. 

 Forvalte midler og eiendeler fra klubber som blir nedlagt. 

 Oppnevne utvalg etter behov samt utarbeide instruks for disse. 

 Utarbeide og legge fram for kretstinget beretning og revidert regnskap, og for øvrig forberede alle andre 

saker som skal be-handles på tinget. 

 Sende utskrift av kretstingets protokoll til klubber og forbunds-styre. 

KAPITTEL 2 - SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR NBF VEST-AGDER 

§ 2-1 Kretstinget 

Kretstinget i NBF Vest-Agder skal avholdes hvert år. 

§ 2-2 Kretsstyrets sammensetting 

Kretstinget skal tilstrebe at kretsstyret får en sammensetting slik at flest mulig av klubbene i kretsen er 

representert. 

§ 2-3 Arbeidsutvalg 

Hvis kretsstyret finner det hensiktsmessig, kan det konstituere et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og 

forretningsfører til å behandle løpende saker av mer ekspedisjonsmessig karakter. 



Alle saker av betydning som arbeidsutvalget behandler, skal refereres skriftlig til alle styremedlemmer og 

vararepresentanter, og til klubbene. 

Dersom minst en av representantene i arbeidsutvalget krever det, må en sak behandles i samlet styre. 

(Kretstinget 2000 ga kretsstyret fullmakt til å formulere ordningen med arbeidsutvalg inn i vedtektene. Ordlyden 

over har ikke vært styrebehandlet.) 

KAPITTEL 3 -OPPLØSNING OG VEDTEKTSENDRING 

§ 3-1 Oppløsning 

Det går fram av NBFs vedtekter § 2-1 at kretsnivået er en del av NBFs organisasjon, og at forbundsstyret fastsetter 

kretsgrensene. Endring av disse forhold kan ikke foretas på kretsnivå. Det gjelder også kretsens benevnelse. 

§ 3-2 Vedtektsendring 

Endring av basisvedtektene (kapittel 1 og 3) kan bare foretas på ordinært bridgeting, jf. NBFs vedtekter § 13-2. 

Endring av punktet i § 1-11 om antallet medlemmer i kretsstyret utover 5, og alle paragrafer under kapittel 2, kan 

bare foretas på ordinært kretsting. Vedtak om vedtektsendring på disse punkter er gyldig dersom 2/3 av de 

møtende representanter stemmer for forslaget. 

 

  



Hederstegn NBF Vest-Agder 

Statutter for tildeling av Hederstegnet 

Vedtatt av Kretstinget 8. mai 1988 

1. Hederstegnet til NBF Vest-Agder kan deles ut til medlemmer som i særlig grad har gjort seg fortjent til dette 

ved sitt arbeide innen kretsen og den enkelte klubbs administrasjon.  

Minst 20 års medlemskap kreves. 

2. Kretsens Hederstegn kan deles ut til spillere innen kretsen som har hevdet seg i nasjonale mesterskap og 

internasjonale konkurranser og som har minst 20 års medlemsskap. 

3. Tildeling av kretsens Hederstegn kan også skje ut fra en kombinasjon av punkt 1 og 2. 

A. Begrunnet forslag om tildeling av Hederstegnet kan fremsettes av klubbstyret med 4/5 flertall. Forslaget 

sendes til kretsstyret. 

B. Medlemmer av kretsstyret kan også fremme begrunnet forslag. 

Tildeling av kretsens hederstegn bestemmes av kretsstyret. 

Innstillinger om tildeling av kretsens hederstegn må godkjennes med 4 / 5 flertall før tildelingen kan finne sted. 

- - - - - 

Mottakere av Hederstegnet til NBF Vest-Agder 
1988: Knut B. Carlsen 
1990: Helge Mæsel 
1993: Roald Mæsel 
1994: Per Henrik Drangsholt 
1995: Øystein Jensen 
1998: Tyra Heltne og Mette Høiland 
1999: Ove Sjolte 
2006: Tom Høiland og Per Holmen 
2007: Abraham Ubostad 
2008: Erik Jørgensen 
2014: Karl Olav Hansen 
2016: Jan Reinhard Hansen 


