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INFORMASJON / KOMMUNIKASJON 
Styret hadde siste helgen i august sitt første møte for sesongen, hvor det å konstituere styret og 

prioritere oppgaver kommende tingperiode var tema på møtet. I tråd med handlingsprogrammet så 

vil styrets fokusområder være knyttet til turneringsvirksomheten, internasjonal virksomhet, 

rekrutterings- og opplæringsvirksomhet samt kommunikasjon og informasjon.  

Styret har ambisjon om at vi skal bli bedre til å informere om det arbeidet som gjøres, og ikke minst 

lege til rette for bedre kommunikasjon mellom organisasjonsleddene og med medlemmene. Vi vil 

jevnlig informere i nyhetsbrev og Norsk Bridge, og invitere til debatt om aktuelle temaer før styret 

skal beslutte i disse sakene. Vi ønsker også å ta opp igjen kretskonferansene og ha møter med 

kretsene.  

 

SESONGSTART 
Sesongen 2010-2011 er kommet godt i gang. Nær alle klubber har nå startet opp med ukentlige 

klubbkvelder. Også de første åpne turneringstilbudene lokalt i kretser og klubber er avviklet. Så 

langt ser det ut til at oppslutningen om disse arrangementene er storveis. I Lyngdalturneringen 

deltok det 52 par. Fredrikstad BK / Sarpsborg BK med sin Fossturnering, 54 par lørdag og 48 par 

søndag, er klubbene naturligvis godt fornøyd med. I Feforturneringen var det 50 par som satte 

hverandre i stevne. Størst deltagelse så langt må vel Sauda Cup sies å ha hatt. Dette er en 

lagturnering – denne gang med hele 32 lag. Slik kunne vi fortsatt å ramse opp. Deltagelsen i 

turneringene fra Svolvær i nord til Farsund i sør har i september variert fra ca.25 til 40 par. En 

positiv start som vi håper holder seg gjennom hele sesongen. 

Dermed virker det som om trenden fra før sommerferien fortsetter. Vi tenker naturligvis på Ruter 

7’s nysatsing sent på forsommeren som trakk nær 150 deltagere i juni. Et storveis resultat - ikke 

minst når det dreide seg om et turneringstilbud som henvendte seg til de mindre rutinerte spillerne. 

Nå ser vi at en rekke kretser og klubber går ut med tilsvarende turneringstilbud på terminlistene 

sine. Vi ønsker alle lykke til med sine arrangement. Skal vi kunne virkeliggjøre konseptet ”Bridge for 

Alle”, trenger vi nettopp en utvidelse av spilletilbudet for de av våre medlemmer som tar bridgen 

litt mindre på alvor. 

 
REKRUTTERING OG OPPLÆRING 

Det blåser en rekrutterings- og opplæringsvind over bridge-Norge. Alle har vel sett telleren over 

”DAGENS MEDLEMSTALL” øverst til høyere på forbundets hjemmesider. Det vil være vår ”værhane” 

over rekrutteringsinnsatsen, og så langt varsler den at det blåser riktig vei.  

 

La gå at vindkastene ikke er like kraftige over alt, og at den i enkelte kretser knapt nok kan merkes 

eller heller har karakter av flau bris. Uansett værer vi at diskusjonene og optimismen vi sporet på 

organisasjonsdager og bridgeting er i ferd med å manifestere seg i konkrete aktiviteter.  

 

Spesielt hyggelig er det å registrere at Trond Odin Rønbeck har tatt utfordringen og nå arrangerer 

begynneropplæring på Blindern. Forhåpentligvis vil det føre til en ny vår for Akademisk BK. 

Naturligvis er det lang vei å komme tilbake til den tiden da klubben hadde 30-40 bord på 

klubbkveldene sine. Men det er utrolig viktig at det er et bridgemiljø på de viktigste lærestedene 

våre. Bergen Akademiske BK og Studentenes BK er levende bevis for hva det betyr både for 

rekrutteringen til eliten og massebridgen å ha et aktivt bridgemiljø på våre høyskoler og 

universiteter. Vi holder tommelen opp for at begynneropplæringen på Blindern blir en suksess. 



 

Vi minner også om at alle må melde inn opplæringstilbud til forbundskontoret, slik at oversikten 

over kurstilbud på hjemmesidene våre blir oppdatert kontinuerlig. 

 
 
KAMPANJEN «VERV EN BRIDGEVENN» 

Vi opplever også at Vervekampanjen 2010 har blitt godt mottatt rundt om. Informasjon er sendt ut 

til kretser og klubber, og flere kretser har omtale og informasjon om Vervekampanjen på 

hjemmesidene sine. ”De gode historiene” har allerede begynt å komme inn. Eksempler som viser at 

det nytter. Vi forventer ikke at alle får samme avkastning på tiltakene sine som Gol BK, som sendte 

ut ca. 70 brev til bridgeinteresserte i nærområdet og fikk positiv tilbakemelding fra nær 25% av 

dem. (Les mer om Gol BK på NBFs hjemmesider.) Vi vil bare be alle huske på også å planlegge 

hvordan klubbene skal ta imot de nye. Skal effekten av vervekampanjen bli varig, er det viktig at 

spilletilbudet klubben tilbyr virkelig appellerer til både tidligere spillere og de som deltar på 

begynnerkurs denne høsten. 

 

Og så gjentar vi for de som ikke har lest referat fra siste forbundsstyremøte på nettet at styret har 

besluttet at i forbindelse med kampanjen så er det anledning til at tidligere medlemmer som ikke 

har vært medlem de tre siste årene, kan meldes inn som K-medlemmer. Det burde gi en god 

mulighet til å få tidligere medlemmer tilbake, om ikke annet få prøvd forbundets tilbud en periode. 

 

Vi vil komme tilbake på resultatene av vervekampanjen i nyhetsbrevene framover. 

 

 
JUNIORFOND 
På styremøtet ble det besluttet å etablere et juniorfond, hvor midlene skal gå til å støtte 

aktiviteter som er en del av forbundets tilbud til juniorene. Forhåpentligvis vil dette bidra til et 

bedre tilbud til juniorene, og legge grunnlag for økt rekruttering av juniorer. Det første tiltaket for 

å skaffe midler til juniorfondet er boken «Et spill for fremtiden». Overskuddet av salget av boken vil 

gå uavkortet til juniorfondet, og styret vurderer å bidra til fondet ved å dekke hele eller deler av 

produksjonskostnadene for boken.  

 

 

RANIK HALLES PRIS 
Ranik Halles pris er et samarbeid mellom Aftenposten, Norsk Bridgepresse og NBF, og er den 

høyeste utmerkelsen en norsk bridgejournalist kan motta. Prisen tildeles personer som har gjort et 

særskilt stykke arbeid for bridge i norske medier, og prisen for 2009 gikk til Tore Mortensen. Norsk 

Bridgeforbund vil benytte anledningen til å gratulere Tore Mortensen med prisen. Les gjerne mer 

om tildelingen i siste nummer av Norsk Bridge. 

 

 
KLUBBENE JUBILERER 

Ikke alle naturligvis, men 3 klubber feiret runde år i september med jubileumsturnering og fest. 11. 
og 12. september feiret Haramsøy BK 50 år, og 17. til 19. september rundet Galleberg BK 60 år.  
De blir jo likevel bare ungdommer mot Ski BK som 25. September feirer hele 80 år! Klubben er altså 
av de eldste i landet, og en av de få gjenlevende klubbene som ble dannet før Norsk Bridgeforbund 
ble stiftet. 
 
Så klart skal et jubileum feires, og vi er glade på klubbenes vegne. Men å stelle i stand til storfeiring 
er ikke bare, bare. Det er mange løse tråder som skal knyttes før arrangementene kan gå av 
stabelen. For å få tilstrekkelig opplutning om det hele er det en forutsetning at medlemmene er 
stolte av klubben sin og føler identifikasjon med den. Derfor er disse jubileene ikke bare et tegn på 
klubber med lange tradisjoner, men også et synlig tegn på at de har beholdt livskraften og at det er 
et sunt indre liv i klubben.  



 
Visepresident Per Watz representerte forbundet under markeringen av jubileet i Haramsøy BK, og 
han gjorde et poeng av dette forholdet i sin hilsning til klubben. Han kunne også rapportere om stor 
oppslutning om lørdagens parturnering og søndagens lagkamper. Mye godt kan sies om Haramsøy, 
men det er ikke akkurat midtpunktet i Norge, og ikke går det noen ”fire-felter” dit heller. Så når 
nærmere 50 spillere fra nær og fjern møter opp til turneringer og fest, må jubileet betegnes som en 
stor suksess. Klubbens primus motor – Ottar Frode Austnes – var da også bare et stort smil under 
hele arrangementet, og skal vi tolke signalene fra deltagerne rett kan han nok påregne minst like 
stor tilstrømming ved en senere anledning.  
 
Galleberg BK la like godt sitt 60-års jubileumsarrangement til Danmarksbåten. På turneringen deltok 
det drøyt 20 par. Sten Bjertnes og Nils-Otto Eliassen representerte forbundet ved denne anledning.  
 
Ski BKs jubileum går av stabelen til helgen, og forhåndspåmeldingene er svært gode både til 
turneringen og festlighetene senere på kvelden. Ski BK har en sentral posisjon i et område som har 
klart å opprettholde et aktivt og godt bridgemiljø med hele ni NBF-klubber. Vi er sikre på at 
jubileet vil bli markert på behørig måte også der. Visepresidenten representerer forbundet under 
feiringen på Ski. 
 
 
IKT-UTVIKLINGEN I NBF 

Forbundskontoret har denne uken sendt ut brev til alle klubber med litt nærmere informasjon om 

IKT-utviklingen i forbundet. Flere er gjerne opptatt av hva som blir nytt på IT-siden framover, så vi 

tar med hovedpunktene også her. 

 

SparTi 

SparTi er på vei til å bli faset ut og vil bli erstattet av flere nye program/applikasjoner. Vi regner 

med at dette vil skje i løpet av 2011. Frem til klubbene mottar annen informasjon, skal SparTi-

brukerne fortsatt anvende SparTi for å datautveksle informasjon med forbundet som vanlig. 

 

Ruter 

Ruter er et fullverdig turneringsregnskapsprogram som anvendes av flere forbund samt EBL og WBF.  

Ruter kan kjøre både par-, lag- og singelturneringer og alle vanlige beregningsformer. 

Den norske versjonen vil være fritt tilgjengelig for alle klubber tilsluttet NBF og vi tar sikte på 

lansering fra starten av januar 2011.  

 

klubb.bridge.no 

Dette er et nytt verktøy for klubbene, og klubbinformasjon skal fra nå av oppdateres her. Inntil 

videre skjer dette parallelt med oppdatering via SparTi. I tillegg til klubbinformasjon vil det være 

oversikt over klubbens medlemmer, samt mulighet til å sende E-post til alle medlemmer som har 

registrert E-postadresse. Funksjonaliteten her vil bli utviklet videre. Kretsene fikk i sommer tilgang 

til tilsvarende administrasjonssider. 

 

Profilside for medlemmene 

Alle medlemmer vil nå få sin egen profilside hvor de selv kan oppdatere egne opplysninger. Den 

enkelte vil selv ha kontroll over hvilke opplysninger som skal være åpent tilgjengelig, eller skjult for 

åpent innsyn, for øvrige medlemmer av NBF på bridge.no. Man kan for eksempel velge å skjule 

telefonnr/E-postadresse/fødselsdato/nett-IDer og så videre. Men navn, medlemskapsforhold og 

mesterpoeng kan ikke skjules. All informasjon vil være synlig for administrator(er) i 

klubb(er)/krets(er) man er medlem, samt for NBFs administrasjon.  

 

Diskusjonsforum  

Dette er et etterlengtet tilbud som vi lanserer tidlig i høst, samtidig med profilsiden for 

medlemmene. Forumet, forum.bridge.no - vil være åpent for alle medlemmer av NBF, og alle 

diskusjonsinnlegg vil kun postes under fullt navn – ingen anonymisering.  



 

 
SERIEMESTERSKAPET 
Vi nærmer oss første helgen av seriemesterskapet, og nytt av året er at 1. divisjon og alle 
2.divisjonspuljene spiller i ett fellesarrangement i Trondheim. Jeg har store forhåpninger til at det 
å samle 1. og 2. divisjon i et fellesarrangement er et positivt tiltak for å fremme bridge på en god 
måte, og øke rekrutteringen til deltakelse i seriemesterskapet. Dette er et tiltak for å styrke 
”Bridge som Sport”-konseptet, gjennom å øke kvaliteten på arrangementet og legge til rette for 
større prestasjoner. 
 
 
UTREDNING AV OPPLEGG OG FINANSIERING AV HHV BRIDGETRENERUTDANNING OG 
SPILLERUTVIKLING 
Styret har besluttet å opprette to arbeidsgrupper som skal utrede hhv. opplegg for 
bridgetrenerutdanning og spillerutvikling. Vi starter nå med å utrede opplegg og forslag til 
finansiering av disse to tilbudene, så håper vi å etablere et tilbud om bridgetrenerutdanning og 
spillerutvikling i løpet av 2011.  
 
 
NORSK BRIDGE 

Alle medlemmer av NBF skal ha fått siste nummer av Norsk Bridge i postkassen sin i løpet av forrige 

uke. Redaktør Vegard Brekke har med dette nummeret fortsatt å utmeisle bladets nye profil. Vi 

synes han har gjort en fin jobb. Naturlig nok er det Bridgefestivalen på Lillehammer som er 

hovedoppslaget i dette nummeret, men vi synes at bladet også klarer å gi et bredt bilde av hva som 

har foregått i bridgeorge utover festivalen. Vi håper at medlemmene setter pris på denne 

vridningen av Norsk Bridge og mottar gjerne kommentarer på godt og mindre godt. På Kristiansands 

BK sine hjemmesider har Snorre Aalberg allerede vært ute og gitt uforbeholdne blomster til Vegard 

Brekke.  

Vi er naturligvis spent på andre reaksjoner på ”nye” Norsk Bridge. 

 

 
KONTAKT MED KULTURDEPARTEMENTET 
I juni hadde NBF et møte med Kulturdepartementet, hvor temaene var å søke om en statsgaranti for 
et Europamesterskap i Norge og å få en bedre dialog med departementet om forbundets virksomhet. 
Møtet var positivt og vi venter nå på en tilbakemelding om hvilke punkter en søknad om statsgaranti 
må inneholde, samt hvordan departementet ser for seg at den videre dialogen med NBF skal legges 
opp. Vi tror at en bedre dialog med Kulturdepartementet om forbundets virksomhet, kan bidra til å 
gjøre NBF til en støtteberettiget aktivitet på sikt. 
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 

 

Jan Aasen 

For Styret i NBF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillehammer, den 21. september 2010 


