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Klubbutvikling 
Utvalget for medlemskontakt har etter mal fra idretten utarbeidet et opplegg for 
klubbutvikling. Opplegget er enkelt og lite tidskrevende, og tar på en fin måte 
utgangspunkt i klubbens ståsted og egenart. Det vil bli utdannet klubbguider som 
vil bistå klubbene i gjennomføringen av opplegget.  
 
Opplegget for klubbutvikling har vært testet ut i to bridgeklubber, og 
tilbakemeldingene har vært positive. Jeg fikk selv presentert opplegget på 
utvalgets møte i Stjørdal den 10. februar, og mitt inntrykk er at opplegg er 
gjennomtenkt og et godt verktøy for å sette klubbenes virksomhet på dagsorden. 
Klubbutvikling gir medlemmene mulighet til å si noe om hvordan klubben skal 
være, og utarbeide en tiltaksplan for å nå målet.  
 
Opplegget for klubbutvikling bli et av temaene på organisasjonsdagene i mai. Jeg 
vil sterkt anbefale å benytte seg av opplegget for klubbutvikling i klubbene. 
 
Søknad til Kulturdepartementet om støtte til prosjektet Frisk giv 
Forbundet har søkt Kulturdepartementet om 550.000 til gjennomføring av 
prosjektet Frisk giv. Frisk giv i Norsk Bridgeforbund er Utvalg for Medlemskontakts 
sitt prosjekt for å gi en helhetlig oppfølging av barn og unge i organisasjonen. Frisk 
giv i NBF satser på to hovedområder – å møte barn og unge på deres arenaer 
(skole/SFO/folkehøgskole), samt klubbutvikling for å sikre godt styrearbeid slik at 
medlemsklubbene i NBF har evne, vilje og kompetanse til å ta i mot flere unge 
medlemmer.  
Målet er at prosjektet skal få positive ringvirkninger for flere ulike grupper: 

 Ungene – en hobby for livet, og en hobby som styrker ferdigheter i forhold til 
skolearbeid og skaper nettverk til de skal ut i studier og arbeidsliv. 

 SFO – et bredere aktivitetstilbud og barna knytter kontakt med flere 
voksenpersoner 

 Skolen – elevene får bedre konsentrasjon – styrker skolearbeidet i alle fag 

 Økt engasjement i lokalsamfunnet 

 Knytter bånd mellom pensjonister og barn – i SFO og/eller i bridgeklubb 

 Norsk Bridgeforbund – en levende organisasjon også i fremtiden 
Prosjektets formål er å bidra til at barn og unge får et allsidig aktivitetstilbud i 
samfunnet.  
Vi ønsker et yrende aktivt bridgemiljø som skaper gleder, kunnskaper, og 
muligheter til mennesker i alle aldere. 
 
Nye landslagskapteiner 
Christian Vennerød er utnevnt til landslagskaptein for åpent lag. Vi mener han har 
egenskaper som vil gi landslaget muligheter for å videreutvikle seg, og vil være rett 
person til å delta i den satsingen vi nå gjør på landslagene. 
 
Det er også i gang arbeid for å utnevne landslagskaptein for damelandslaget, men 
det gjenstår fortsatt noe arbeid før denne utnevnelsen kan foretas. For 
juniorlandslagene så fortsetter Lars Eide som landslagskaptein. 
 



Hvordan få Norge tilbake på toppen 
Utvalget for internasjonal virksomhet med Heidi Berre Paulsen i spissen har gjort 
en flott jobb med å legge en plan for å få Norge tilbake i toppen internasjonalt. Vi 
har fortsatt begrensede ressurser å bruke, så for å bl.a kunne satse mer på 
landslagene så vurderer styret å nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe for å 
skaffe midler til å finansiere landslagssatsingen.  
 
I fjor høst ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en plan for hhv 
talentutvikling og bridgetreneropplæring. Arbeidsgruppen har utarbeidet en skisse 
til opplegg for talentutvikling, og vil i løpet av året ha utarbeidet også et forslag 
opplegg for bridgetreneropplæring. Så håper vi at finansieringen kommer på plass 
slik at vi kan starte opp disse tiltakene i 2011 og 2012.  
 
For å bedre dialogen med spillere som inngår i landslaget, så vil vi invitere spillerne 
til å oppnevne talspersoner. Gjennom det håper vi å få god dialog med spillerne, 
noe som vil være viktig også i arbeidet med å skaffe sponsorer. Det blir viktig å 
ivareta spillerne på en god måte, samt at vi kan oppfylle de forpliktelsene vi gjør 
overfor aktuelle sponsorer og samarbeidspartnere. 
 
Åpent EM og ungdoms-EM til Norge  
Et viktig tiltak for å få Norge tilbake i verdenstoppen i bridge er å få et inter-
nasjonalt mesterskap til Norge. Vi jobber med å skaffe statsgaranti for å kunne 
finansiere et åpent EM i 2015 og et ungdoms-EM i 2013. Begge disse 
arrangementene vil sette norsk bridge på kartet i Norge og i verden.  
 
Vi ønsker disse arrangementene for å investere i framtiden. Det vil gi oss mulighet 
for organisasjonsutvikling, kompetanseheving, markedsføring og profilering, og 
synliggjøre at bridge kan bidra til å fremme norsk næringsliv, 
kompetanseutveksling, og formidle norsk kunst og kultur. Og ikke minst skal det 
bidra til å skaffe ressurser og gjøre det mer attraktivt å være landslagsspiller. 
 
I disse dager jobber vi med søknaden om statsgaranti i størrelsesorden 30 mill 
kroner, og få gode samarbeidspartnere som kan bidra til å fremme 
bridgeforbundets søknad om statsgaranti. 
 
NM-par og festivalen 
I etterkant av fjorårets bridgefestival signaliserte vi at det vil bli vurdert å gjøre 
endringer av NM-par og bridgefestivalen. I tillegg så kom det signaler fra deltakerne 
på festivalen at det var ønskelig å vurdere en ny lokalisering for festivalen.  
 
Turneringsutvalget som også har ansvaret for bridgefestivalen, har vurdert alter-
native opplegg. Et alternativ er å flytte NM-par ut av festivalen for å åpne opp 
muligheter for nye turneringer i festivalen. Det har også vært jobbet med å 
vurdere alternativ lokalisering.  
 
I nær femtid vil vi invitere medlemmene til en diskusjon om de alternative 
oppleggene vi vurderer for NM-par og turneringsopplegget på festivalen. I den 
sammenheng vil vi skisser fordeler og ulemper med alternativene, og det er 
åpenbart mange fordeler med turneringsutvalgets forslag til endringer. Men før 
styret tar den endelige beslutningen skal medlemmene få gi sin mening til kjenne.  
 



Hvorfor være medlem av Norsk Bridgeforbund? 
Det er en diskusjon om hvorfor være medlem av bridgeforbundet, og på forbundets 
hjemmeside og i medlemsbladet er det presentert hvilke tilbud og tjenester du får 
ved å være medlem.  
 
En fordel et medlem av NBF har er idrettspris på hotellovernatting. Mange er 
sikkert medlem av et idrettslag også, men for de som ikke er det så gir 
medlemskapet i NBF gode rabatter på hotellovernattinger. I den senere tid har jeg 
to konkrete eksempler på at jeg har spart om lag 500 kroner pr døgn på hotellrom 
ved å benytte idrettspris. Ergo har jeg tjent inn igjen medlemskontingenten bare 
på en overnatting. Og da har jeg ikke tatt med alle de øvrige tjenestene og 
tilbudene jeg får fra NBF. 
 
Utredning av alternative medlemskapsformer 
I tråd med vedtakene på Bridgetinget så jobbes det med å oppnevne en 
arbeidsgruppe for å utrede alternative medlemskapsformer til dagens, og utrede 
konsekvensene av de ulike modellene mtp økonomi og tjenestetilbud, organisasjon, 
og forholdet mellom tilbud innenfor «Bridge som Sport» og «Bridge for alle». Det er 
utarbeidet et forslag til mandat som er sendt på høring til kretsene, før styret 
vedtar mandat og medlemmer på sitt møte 12. – og 13. mars.  
 
Bridge på Tenerife 
I januar var jeg så heldig å få besøke spillerne som deltor på forbundets bridge-
tilbud på Tenerife. Dette er et fantastisk tilbud til en overkommelig pris. Da vi kom 
ut av flyet så var det 25 varmegrader og sol, og det stod en buss klar for å kjøre oss 
til hotellet. Der ble vi mottatt av Per Sundseth fra arrangøren. Etter å ha sjekket 
inn var tiden kommet for å finne ut av hotellets fasiliteter, og bl.a et besøk til 
spillelokalet hvor det satt 20 bord og spilte bridgeturnering. En avslappet stemning 
med brune og blide bridgespillere var det som møtte oss. Deretter var det tid for å 
spise middag i hotellets spisesal, med et fantastisk utvalg av varme- og kalde 
retter. Når jeg så avsluttet første dagen av oppholdet med å sitte på verandaen i 
shorts med et glass rødvin, så var konklusjonen at dette var rett og slett herlig.  
 
Slik var det hele uken jeg var der, strandliv og opplevelser på dagtid, bridge-
muligheter på ettermiddag. Jeg for min del valgte å ta i et tak med å dublere kort i 
stedet for å spille. Men det var en veldig fin opplevelse å få være en del av staben, 
en stab som stod på tidlig og sent for at medlemmene skulle få en flott opplevelse. 
Jeg fikk med egne øyne se hvilken flott jobb som ble gjort, og spillerne storkoste 
seg. Jeg kan virkelig anbefale å delta på Tenerifeopplegget, og jeg har allerede 
bestemt meg for at dette vil jeg være med på igjen. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jan Aasen 
For Styret i NBF 
 


