
Hovedutfordringene til �BF, og noen tanker om hvordan styret, som er innstilt av 

valgkomiteen, ønsker å arbeide med disse. 
 

 

NBF's vedtekter starter med å presisere organisasjonens formål og hovedoppgaver. 

 

 

 
« 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. 

 
 

 §  1-3  Oppgaver 
 

NBF skal på partipolitisk nøytralt grunnlag: 
 

• Arbeide for utbredelse av bridgesporten i landet og representere den internasjonalt gjennom 
World Bridge Federation, European Bridge League og Nordisk Bridgeunion. 

• Lede den organiserte bridgesporten i landet og norsk deltakelse i internasjonale mesterskap. 
• Yte bistand og service til alle ledd i organisasjonen  på en måte som forsterker medlemmenes 

tilhørighet til organisasjonen med de mål som er formuler i formålsparagrafen.» 
 
 
Vår oppfattning er at dagens styre og administrasjon i hovedsak har levert på disse  hovedområdene. 
Utgangspunktet vårt er derfor et grunnleggende ønske om kontinuitet og videreføring av dagens 
aktiviteter.   Utfordringene framover vil selvsagt også kreve nye løsninger ,  og i første periode ønsker vi 
spesielt å konsentrere oss om disse tre områdene.  
 
 
Generalsekretæren og administrasjonens rolle.  
 
NBF har en kompetent administrasjon med betydelige resurser. Vi ønsker å gjennomgå  
rollefordelingen mellom Styre og administrasjon. Utgangspunktet for oss er aksjeselskapsmodellens 
rollefordeling mellom styre og administrerende direktør.  Resultatet av en slik gjennomgang vil ventelig 
bli at administrasjonen får klarere definert sitt operasjonelle ansvar, mens styrets oppgaver konsentreres 
om kontroll med virksomheten, strategi og fastsetting av økonomiske rammer.   
 
 
Rekruttering 
 
Styret ønsker spesielt å bidra med resurser til rekrutteringsarbeidet. Enkelte tiltak har vist seg å fungere  
godt  og vi ønsker å legge forholdene til rette for at disse aktivitetene kan videreføres i større skala.  
 
 
 
 



EM 2015 i Tromsø og framtidige Bridgefestivaler. 
 
Det forestående bridge EM i Tromsø gir en unik mulighet til å eksponere bridgen på en positiv måte. 
Tromsø er en fantastisk arena for et slikt arrangement! Den tekniske delen av arrangementet har 
fortsatt endel utfordringer som f.eks. spillested, men dette faller vel på plass. Samtidig gir økonomien i 
prosjektet grunn til betydelig engstelse. Per i dag forskutterer NBF løpende utgifter i prosjektet og den 
eneste bidragsyter som er på plass utenfra er Troms fylkeskommune. Det haster å få på plass 
manglende finansiering! 
 
Vi tror det kan være mulig å skaffe de nødvendige midler, men lett blir det ikke og arbeidet med å sikre 
økonomien skulle vært kommet lengre enn det som er status i dag.  
 
Dersom det er blitt framstilt som om det mangler 3 mill på fullfinansiering og at det eventuelt kan løses 
ved å spare inn et tilsvarende beløp på kostnadssiden er dette ikke korrekt. Troms Fylkeskommune har 
selvsagt lagt restriksjoner på hvor stor andel av totalfinansieringen deres bidrag kan representere slik at 
en reduksjon av kostnadene også innebærer en reduksjon av tilskuddet. 
Det nye styret vil umiddelbart etablere mile-stones  for hva som må være på plass på hvilke datoer  
for at prosjektet skal kunne gjennomføres. Uansett må EBL orienteres om vansker med finansieringen 
og avtalene mellom EBL og NBF må nok uansett reforhandles når detaljene skal på plass.  
 
Dersom vi ser EM og framtidige Bridgefestivaler under ett vil det kunne være attraktivt i arbeidet med å 
skaffe sponsorer.  Og målet er at EM kan generere et overskudd som gir NBF økonomisk i stand til å ta 
ansvaret for fremtidige Bridgefestivaler. I verste fall går NBF på et betydelig tap og mister sin 
økonomiske frihet som følge av arrangementet. 
 
Bridge er som kjent en risikosport og status for EM i Tromsø er nok å sammenlikne med en 
innmelding i ugunstig sone på magre verdier. Jeg tror det foreslåtte styret har en bedre mulighet til å   
berge spillet enn de som har meldt innpå! Men lett blir det ikke. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 


