
   
 
BRIDGETINGET PÅ RICA GARDERMOEN HOTELL HELGEN 7-8 JUNI 
2008. 
 
På et mer engasjert bridgeting enn på lenge, hvor den største spenningen knyttet 
seg til valget av ny president hvor det var 2 kandidater, er vi i NBF Østfold og 
Follo godt fornøyde med resultatene av våre initiativ. Vi fikk gjennomslag for 
våre synspunkter på flere områder. Handlingsplanen skal revideres og gjøres 
mer offensiv. Kontoret/administrasjonen skal styrkes, med særlig vekt på 
rekruttering og kommunikasjon med forbund, krets og klubbledd.  
Økonomiplanen ble også revidert i tråd med våre forslag. I tillegg er vi glade for 
at vår foreslåtte kandidat, Per Watz, ble valgt til visepresident ved akklamasjon.  
 
Som tidligere kjent så støttet vi NBF Oslos forslag på Ragnar Præsttun som ny 
president. 
 
Dessverre fikk vi ikke tilstrekkelig med tid under selve valgprosessen (valget 
måtte gjøres unna på ca ½ time grunnet hjemreise/avreise for noen av 
delegatene), til å tilkjennegi hvorfor vi ga vår støtte til Oslo og Ragnar Præsttun. 
Vi mener det er svært viktig at en president har støtte i Osloregionen, fordi det er 
her vi har det største rekrutteringspotensialet. Vi håpet at en president fra Oslo 
kunne skape nytt engasjement i denne kretsen. La oss håpe at det nye styret 
likevel klarer å få dette til. For øvrig så mener vi at et så viktig punkt som valg, 
hvor vi skal ta stilling til hvem som skal lede ”Bridge Norge” de nærmeste 
årene, ikke må behandles som en hastesak. 
 
Vi stiller oss også undrende til at det under valget dukker opp delegater med 
fullmakter til å representere og stemme for en krets som de ikke har noen 
tilknytning til, ikke en gang gjennom et klubbmedlemskap. Dette blir jo et 
paradoks når man vet at for å representere en krets i Seriemesterskapet, så 
kreves det A- medlemskap i en klubb i kretsen, mens det for å representere en 
krets som delegat til organisasjonens høyeste organ, altså ikke stilles krav. Vi 
håper at det nye styret tar tak i dette, ser på vedtektene, slik at vi for framtiden 
ikke igjen vil oppleve noe som vi ser på som ukultur. 
 
Det å gi støtteerklæringer er greit. Har man imidlertid sagt ja til et tillitsverv, er 
det da lojalt å true med å trekke seg senere, dersom man ikke får det som man 
vil? Det gjorde de to representantene fra det sittende styret som tok gjenvalg.  Er 
det da noe vits i å ha valg? 



  
Dette var noen synspunkter fra NBF Østfold og Follo etter tinget 2008. Vi håper 
at vi etter dette ikke blir sett på som ”bad losers” (vi føler oss som vinnere). Vi 
håper for framtiden at alle ledd i organisasjonen vil jobbe til det beste for 
bridgen, og minner om vedtektenes formålsparagraf: 
 
Kapitel 1 §1-2 i vedtektene som sier: 
 
 NBFs formål er: 
 
* 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. 

* 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. 

 
 
 
Denne uttalelsen er behandlet på styremøte i Østfold og Follo krets 11.06.08 og 
enstemmig vedtatt. 
 
Vi ønsker det nye styret lykke til med arbeidet i tiden som kommer. 
 
Med vennlig hilsen 
 
For Østfold og Follo krets av NBF 
 
Randi Uttisrud 
(kretsleder) 
 
  
 
  


