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Vedtekter BBK 
  

Vedtekter NBF Buskerud  
Vedtatt av kretstinget den 15. August 1999 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 24. mars 99 og 

gjort gjeldende fra 1.9.99 Sist revidert på kretsting 6. mai 2020. 

  

KAPITTEL 1 
BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR ALLE KRETSER 

Bridgekretser 

§ 9-1 Definisjon og formål 
En bridgekrets omfatter alle klubber innenfor den til enhver tid gjeldende kretsgrense, jfr. § 2-1. 

Kretsen skal arbeide for det formål som er formulert i denne vedtektens § 1-2 og i henhold til denne 

og § 3-4 yte bistand til klubbene og ta seg av fellesskapets interesser innenfor sitt område. 

§ 9-2 Øverste myndighet 
Kretsens høyeste myndighet er kretstinget. Mellom kretstingene er kretsstyret høyeste myndighet. 

§ 9-3 Avholdelse og innkalling 
Ordinært kretsting skal holdes hvert annet år i løpet av mars/april måned samme år som 

bridgetinget. 

Kretstinget kan bestemme at tinget holdes hvert år. 

Kretsting innkalles av kretsstyret senest 4 uker før kretstinget avholdes. 

§ 9-4 Fremsettelse av forslag og kunngjøring av saksdokumenter 
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 1 uke før tinget avholdes. 

§ 9-5 Kretstingets sammensetning 
Med stemmerett møter: 

a) Kretsstyrets medlemmer, eventuelt fungerende varamedlem(mer). 

b) Klubbledere 

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

 Inntil 18 medlemmer 1 representant. 

 19-35 medlemmer 2 representanter. 

 Over 35 medlemmer 3 representanter. 

Antall representanter baserer seg på antallet fakturerte medlemmer i foregående år. 

Med tale- og forslagsrett kan møte: 

a) Representant for forbundsstyret. 



b) Æresmedlemmer. 

c) Kretsstyrets varamedlemmer. 

d) Ledere av kretstingets oppnevnte komitéer med tale og forslagsrett innenfor vedkommende sitt 

arbeidsområde, 

 jfr. §§ 4-1 og 7-1. 
e) Revisor med talerett innenfor vedkommende sitt arbeidsområde. 

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

§ 9-6 Kretstingets forhandlinger 
Kretstinget ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være valgt representant.  

 

Valgt sekretær eller en ansatt i organisasjonen fører protokoll av over kretstingets forhandlinger. 

Protokollen skal underskrives av 2 representanter valgt av kretstinget. Kretsstyret skal sende utskrift 

av protokollen fra kretstinget til forbundsstyret og klubber senest 4 uker etter tinget. 

§ 9-7 Kretstingets oppgaver 
Kretstinget skal: 

a) Godkjenne representantenes fullmakter. 

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

c) Godkjenne innkalling og dagsorden. 

d) Velge 2 representanter til å underskrive protokollen. 

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

f) Behandle avsluttet og revidert regnskap for tingperioden og fatte vedtak om ansvarsfrihet for 

styret. 

g) Behandle forslag til vedtekter for kretsen, eller endring av vedtekter, utover basisvedtekten 

fastsatt av bridgetinget,  herunder spørsmål om kretsting skal avholdes årlig eller annet hvert år. 

h) Behandle forslag til regler og bestemmelser om egne mesterskapsturneringer, tiltak og 

æresmedlemmer. 

i) Behandle innkomne forslag. 

j) Behandle forslag til budsjett, herunder fastsette kontingent og avgifter. 

k) Foreta valg til følgende tillitsverv i tingperioden: 

- Kretsleder 

- Nestleder 

- Kasserer 

- Det antall styremedlemmer og varamedlemmer som går fram av kretsens vedtekt. 

- Valgkomité 



- Andre komitéer som kretstinget har opprettet. 

- Revisor 

- Representant(er) til bridgetinget. Valget kan overlates til kretsstyret 

l) Utnevne æresmedlemmer og tildele andre æresbevisninger. 

§ 9-8 Ekstraordinært kretsting 
Ekstraordinært kretsting skal avholdes når kretsstyret, forbundsstyret eller 1/3 av klubbene i kretsen 

krever det, og innkalles med minst 2 ukers varsel. 

På ekstraordinært kretsting kan bare behandles saker som kravet om det ekstraordinære ting 

omfatter og som er kunngjort i innkallingen. 

§ 9-9 Kretsstyre 
Kretsstyret skal ha minst 5 medlemmer, og er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene 

møter. 

Kretsstyreleder innkaller og leder møtene. Det søkes avholdt minst 3 møter for året. Det skal alltid 

avholdes møte når minst 3 av styrets medlemmer krever det. 

Kretsstyret har ansvar for å: 

1. Håndheve organisasjonens vedtekter og bestemmelser og iverksette kretstingets beslutninger, 

samt instrukser fra bridgeting og forbundsstyre. 

2. Besørge løpende forretninger og oppgaver. 

3. Forvalte kretsens midler og eiendeler. 

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

5. Forvalte midler og eiendeler fra klubber som blir nedlagt. 

6. Oppnevne utvalg etter behov, samt utarbeide instruks for disse. 

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

andre saker som skal behandles på tinget. 

8. Sende utskrift av kretstingets protokoll til klubber og forbundsstyre senest fire uker etter 

kretstinget. 

Alternativt gjøres protokollen tilgjengelig elektronisk. 

 

KAPITTEL 2 
SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR NBF BUSKERUD BRIDGEKRETS 

(Under dette kapittel kan kretstinget vedta utfyllende bestemmelser vedrørende egen krets, men de 

må ikke være i strid med NBFs vedtekter eller øvrige bestemmelser. Bestemmelsene under dette 

kapittel må godkjennes av Forbundsstyret.) 

  



§ 2-1. Valg 
Styremedlemmene velges for to år om gangen. I oddetallsår velges leder og et styremedlem, i 

partallsår velges nestleder, kasserer og et styremedlem. Ved suppleringsvalg foretas valg for 

gjenværende del av ordinær valgperiode. 

Det velges to varamenn for to år. 1.varamedlem velges i oddetallsår og 2. varamedlem i partallsår. 

Varamedlemmene møter på styremøtene med tale- og forslagsrett. 

§ 2-2. Valgkomite 
Valgkomiteen består av 3 medlemmer som hver velges for 3 år. Det velges et medlem til 

valgkomiteen hvert år. Lengst sittende medlem fungerer som komiteens leder. 

§ 2-3. Utvalg  
Kretsstyret utnevner utvalg styret til enhver tid finner hensiktsmessig. 

§ 2-4. Komiteer 
Kretstinget velger følgende komiteer: 

-Hederstegnskomite som skal bestå av 5 medlemmer. 

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, jfr. 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. 

  

Statuetter for hederstegnskomite 
 

Vedtatt av kretstinget den 15. August 1999. Sist revidert på kretsting 2. juni 2021.  

Hederstegnskomiteen består av medlemmer i NBF Buskerud. 

Representantene velges på NBF Buskeruds ordinære kretsting for 3 år av gangen. Komiteen velger 

selv sin leder.  

Det er vedtatt følgende kriterier for tildeling av NBF Buskeruds hederstegn: 

A: Kan tildeles medlemmer som i særlig grad har gjort seg fortjent til dette ved sitt arbeide innen 

kretsen og den enkelte klubbs administrasjon. Det kreves minst 20 års medlemskap i NBF. 



B: Kan også tildeles spillere i kretsen som har hevdet seg i nasjonale mesterskap og internasjonale 

konkurranser. 

Hederstegnet kan også tildeles etter en kombinasjon av punkt A og B. 

Forslag til kandidater kan fremsettes av så vel kretsstyret som av styrene i kretsens klubber. 

Forslagene skal være skriftlige og vel begrunnet. De skal stiles til Hederstegnskomiteen, men skal 

sendes gjennom kretsstyret som påfører eventuelle merknader. Styrets anbefaling til komiteen skal 

være enstemmig. 

Det er kun Hederstegnskomiteen som kan innstille kandidater for tildeling av kretsens hederstegn. 

Hederstegnskomiteen innstilling skal være enstemmig. 

Når Hederstegnskomiteen har vedtatt å innstille en kandidat til hedersmerket, så legger utvalgets 

leder frem vedtaket på første ordinære kretsting. Kretstinget sanksjonerer så innstillingen, gjerne ved 

akklamasjon. Selve overrekkelsen foretas så av Hederstegnskomiteen leder. 

  

Regler for kretscupen 
Vedtatt 15. august 1999. Sist revidert på kretsting 2. juni 2021. 

Kretscupen 

Vedtatt av kretstinget den 15. August 1999 med siste endringer på Kretstinget den 6. oktober 2018. I 

et forsøk på å øke interessen for barometerturneringer i kretsen eller med kretsens «velsignelse», er 

kretscupen innført fra sesongen 1999/2000. 

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. 

Det står kretsstyret fritt å avvike fra punkt 2. 

 

Rangeringskriterier for resultatlisten: 

Flest poeng. 

Poeng på flest turneringer. 

Best enkeltscore regnet fra dårligst tellende score. 



Hvis dette ikke skiller, rangeres likt. 

  

Stedfortredere  
Vedtatt på kretsting 2. juni 2020 (nytt). 

Stedfortredere gjennomføres etter NBFs Turneringsreglement. 

  

Turneringsreglement for NBF Buskerud Bridgekrets 
 

Vedtatt på kretsting 2. jnui 2021 (nytt). 

 

Arrangement av Kretsmesterskapene tildeles klubbene etter søknad til styret i NBF Buskerud 

Bridgekrets. 

Kretsmesterskapene er åpne for alle medlemmer av NBF Buskerud Bridgekrets 

I Kretsmesterskap for klubblag må alle deltagere på laget representere samme klubb. I KM 

mix/veteran/damer/junior/par kan spillere representere forskjellige klubber, men de må være 

medlem i NBF Buskerud Bridgekrets.  

Kretsmesterskap for par er også kvalifisering til NM. Turneringsopplegget skal være som beskrevet i 

turneringsreglementet til NBF for NM semifinale. Arrangørklubb kan sende søknad til kretsens styre 

ved kretsleder for å få dekket utgiftene for ett deltakende par i turneringen. 

KM Veteran, KM Damer og KM Junior arrangeres som en turnering og premieres som tre turneringer. 

KM Mix, Km Veteran, KM Damer og KM Junior arrangeres som (avbrutt) serie eller Monrad turnering 

med minst 42 spill, men ikke mer enn 56 spill. For å arrangere som Monrad må det være minst 

dobbelt så mange par som antall runder. Arrangørklubb kan sende søknad til kretsens styre ved 

kretsleder for å få dekket utgiftene for ett deltakende par i turneringen. 

KM-Lag arrangeres som (avbrutt) serie eller Monrad turnering. For å arrangere som Monrad må det 

være minst dobbelt så mange lag som antall kamper. Arrangørklubb kan sende søknad til kretsens 

styre ved kretsleder for å få dekket utgiftene for ett deltakende lag i turneringen. 

Rekrutturneringen er ikke kretsmesterskap og er åpen for alle medlemmer av NBF. Par der den ene 

spilleren har maks Kløvernål (maks 15 MP) eller par der begge spillere har maks Ruternål m/krans 

(maks 50 MP) kan delta. Premiering etter Handicaplista. SCRATCH-lista teller i kretscupen.  

Klubber som arrangerer Kretsturneringer har ansvar for Innbydelser, Spillelokale, Kort, 

Turneringsleder og Regnskap. Klubber som er arrangør for kretsmesterskap kan søke styret i kretsen 

ved kretsleder om dekke av utgifter til lokale og/eller turneringsleder, i tillegg til utgifter for 

deltakende par/lag. 

Arrangørklubb kan stille med ett lag eller ett par til turneringen uten å måtte betale for deltakelse. 

Kretsstyret har ansvar for økonomi og premiering. 



Spillere som er påmeldt til kretsturneringer men uteblir uten å melde ifra eller uten å ha gyldig 

grunn, skal betale et straffegebyr tilsvarende startkontingenten for turneringen. 

 


