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Utvalg for Medlemskontakt 

Bridge som valgfag i ungdomsskolen 

Siden mai 2011 har Utvalg for Medlemskontakt i samarbeid med Marianne Harding jobbet 
aktivt med å få bridge som valgfag i ungdomsskolen. I høst måtte vi endre strategi etter 
samtale med Marianne Aasen (leder i kirke-, utdanning-, og forskningskomiteen på 
Stortinget), som fortalte oss at det var umulig å få tankesport som et eget valgfagtilbud. 
Derimot kunne bridge brukes som en metode/virkemiddel for å oppnå målene i et annet 
valgfag f.eks. fordypning i matematikk. 
 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe, som har utarbeidet et modulbasert læremateriale tilpasset 
målene i læreplanen. Det å ha et modulbasert lærematerialet gjør at vi lettere kan nå inn i 
skolen i enkelttimer og temadager. Dette lærematerialet er prøvd ut på Montessoriskolen i 
Bergen, med stort hell. NBF har nå læremateriale som kan anvendes på mange måter. Ta 
gjerne kontakt for å få tilsendt lærematerialet. 
 
NBF ble ikke tatt ut til den muntlige høringen i Stortinget. Det var veldig stor etterspørsel,  
og store tunge organisasjoner ble prioritert. Vi ble derimot kontaktet av Alice Braadland 
(sekretær i komiteen) som fortalte at vår skriftlige dokumentasjon ville bli vurdert på lik linje 
som de som var på den muntlige høringen. I ettertid er det tilsendt komiteen tilleggs-
informasjon slik som evaluering fra Montessoriskolen i Bergen. Tor Bremer som er medlem  
i komiteen, har også kontaktet oss for å gi informasjon og hjelp. 
 
Det som prioriteres nå er å få media omtale om hvor bra bridge er for økt læring i skolen. 
Dette kan påvirke komiteen til å velge ut bridge som et valgfagtilbud. De valgfagene 
komiteen velger ut, skal presenteres til og behandles av Stortinget vinteren 2012. I november 
kommer det en artikkel om bridge i helsemagasinet VOF-vitenskap og fornuft. 
Hvis «noen kjenner noen som kanskje kjenner noen» som kan påvirke komiteen, er vi 
takknemlig for hjelp. Vi har mye dokumentasjon til rådighet hvis det trengs. Det kan være en 
fordel at flere snakker vår sak. 
 
Her er en fornøyelig filmsnutt fra et nasjonalt skolemesterskap i Israel: 
http://www.youtube.com/watch?v=WD6tdEG-7lc 
 

Bridge i Folkehøgskoler i Norge 

Som oppfølging av forespørsler sendt til 20 folkehøgskoler i Norge, er det nå tatt 
telefonkontakt med skolene. De fleste er positive til å ha bridgekurs, og det vil bli arrangert 
lynkurs, ordinære kurs, og kurs på temadager på de aktuelle skolene. Ved Namdal 
Folkehøgskole vil de ha bridgekurs for hele skolen på sin temadag den 3.mars 2012. Der vil 
det være ca 70 stk elever. Det viser at ved å satse på internatskoler vil vi få en ny og unik 
mulighet til å markedsføre bridge til unge mennesker. Det er viktig at vi benytter oss av denne 
muligheten på en god og profesjonell måte, slik at vi får nyttegjort oss av effekten dette 
medfører i framtiden. 

 

BBO-Nordic 
BBO-Nordic arrangerer nybegynnerkurs i bridge på BBO. Et nybegynnerkurs på BBO passer 
spesielt godt til unge mennesker som fra før er vant til andre typer nettspill. 



Oppstart onsdag 19. oktober, og det vil foregå over 10 onsdagskvelder. 
Tid:                                      19.00 
Pris:                                      300,- 
Påmelding til Eva Flått tlf: +47 48 12 13 04 eller e-post eva@ntebb.no  innen tirsdag 
18.oktober. 
Bridgelærere Kristian Barstad Ellingsen og Hilde Aas Nøst. 

 
Nybegynnerturnering på BBO 
Onsdag 16.nov., 23.nov., og 30.nov arrangerer vi turnering på BBO for nybegynnere. Navnet 
på turneringen vil være BBO - Begynnerturnering, og starter kl. 19.00. En trenger ikke avtale 
makkerskap på forhånd, men invitere når man logger seg inn. Fint hvis dere informerer 
nybegynnere som dere kjenner om turneringen. 

 

Status i arbeidet med nye medlemskapsformer 
 
Arbeidsgruppen som er nedsatt av Styret sendte i sommer ut en høringsrunde til samtlige av 
landets kretser. 16 kretser svarte og det fremkom flere ulike oppfatninger og synspunkter som 
Arbeidsgruppen har tatt med seg i det videre arbeidet. 
 
Arbeidsgruppen skal fremlegge sine forslag for Styret på styremøtet i slutten av november. 
Hovedprinsippene i forslaget sikter mot at kretsenes og forbundets inntekter i fremtiden vil 
bestå av en kombinasjon av medlemskontingent og en ny spilleavgift (serviceavgift) knyttet 
til deltakelse i turneringer på klubb-, krets- og forbundsnivå. Dette medfører at 
medlemskontingentene for enkeltpersoner reduseres, avgifter til lisens og registrering av 
mesterpoeng kan bortfalle, det innføres en serviceavgift knyttet til deltakelse i turneringer og 
det innføres en ny medlemskategori - Introduksjonsmedlem – som ikke skal betale kontingent 
de første to år (Kursmedlem bortfaller). 
 
Et vesentlig element er også at klubbene og andre turneringsadministratorer tar i bruk Ruter 
som turnerings- og administrasjonsverktøy. Det ligger flere rasjonelle fordeler for klubbene i 
forslagene. 
 
Som et ledd i arbeidet har NBF tilbudt seg at den fremlagte modell kan testes ut i Oslo i 2012. 
Det arbeides nå tett mellom krets og forbundskontoret for å få denne prøveordningen på plass. 
 
Som nevnt – dette er fremdeles på utredningsstadiet og Styret vil etter sin behandling sende  
ut forslagene til kretsene. Forslagene om nye medlemskapsformer og kontingent- og avgifts-
satser vil utvilsomt stå sentralt på dagsorden til Bridgetinget som finner sted i Fredrikstad  
2. og 3. juni 2012.  
 
  

Forbundskontoret 
 
Budsjett 2012 og antall årsverk på forbundskontoret 
Styret har startet opp budsjettprosessen for 2012, og ser at økonomien er stabil men stram. 
Bridgetinget i 2008 økte medlemskontingentene betydelig for å finansiere en stilling på 
kontoret som skulle ha hovedfokus på rekruttering og organisasjonsarbeid. Stillingen ble i sin 
tid opprettet som et engasjement med varighet fram til våren 2012, slik at vi i budsjettarbeidet 
for 2012 må beslutte om årsverket skal videreføres eller ikke.  



Det er gjort mye bra arbeid på dette området de siste årene, men den manglende økningen i 
medlemstallet gjør det krevende å finansiere dette aktivitetsnivået. Styret har vurdert at det å 
kutte denne stillingen i budsjettet ville være et dårlig signal, og ikke minst være å gi opp 
videreutviklingen av forbundet. Styret har ut i fra en helhetsvurdering besluttet å opprettholde 
dagens fire årsverk i budsjettet for 2012, og dermed gjøre det fjerde årsverket til en fast 
stilling med rekruttering og organisasjonsarbeid som et hovedområde. Hvis medlemstallet 
ikke øker vil det bli behov for å redusere kostnadene eller finne nye inntekstmuligheter. 
 
 
Forbundskontoret – hvem gjør hva  
Rune Handal kom til NBF som generalsekretær i 2003. Han leder en liten men engasjert 
administrasjon fra forbundskontoret på Ullevål Stadion. Kontoret er innrettet slik at de 
forskjellige medarbeidere har hver sine dedikerte ansvarsområder og samarbeider med hver  
av de tre fagutvalg som er oppnevnt av Styret i NBF. 
Harald Skjæran som Fagsjef har lengst fartstid i forbundet og har hovedansvar for 
turneringsvirksomheten og medlemsrelaterte spørsmål samt at han er en krumtapp i den 
viktige IT utviklingen som finner sted. 
Sten Bjertnes er vår ”salgssjef” samt at han arbeider tett med landslagene og ivaretar flere 
kontoradministrative rutiner. 
Marianne Harding  er pt i permisjon og ut fra Farsund har hun hovedansvar for rekruttering 
og opplæring. Eva Flått, som også leder Utvalg for Medlemskontakt – vikarierer i Mariannes 
fravær. 
Are Utvik har ett engasjement frem til jul hvor han særlig deltar i utvikling og introduksjon  
av Ruter. 
 
Forbundet kjøper også tjenester av andre aktører og de viktigste for oss er Viego AS i 
Kristiansand (økonomi og regnskap), Eight Communications AS (IT) samt Erlend Skjetne 
som vår nye redaktør av Norsk Bridge. 
 
Rekrutteringsprosess ny generalsekretær 
Åremålet til generalsekretær Rune Handal utløper 30.06.2012, og rekrutteringsprosessen for  
å finne ny generalsekretær er startet opp. Styret har besluttet et rekrutteringsdokument for 
stillingen, som består av stillingsbeskrivelse, kandidatprofil, ansettelsesvilkår, tidsplan og 
annonsetekster. 
 
Stillingen blir lyst ut nå i oktober og målet er å ha en ny generalsekretær på plass til 1. mai 
2012. Stillingen videreføres som 6-årig åremål og med et lønnsnivå som gjør den attraktiv. 
Generalsekretæren bør ha solid ledererfaring, gjerne fra organisasjoner eller offentlig sektor, 
god økonomiforståelse og gjerne erfaring fra inntektsbringende virksomhet, være vant med 
strategisk og utviklingsorientert ledelse og gjerne erfaring med mediahåndtering.  
 
Generalsekretæren er som leder av forbundskontoret viktig for vårt omdømme internt i 
organisasjonen og utad. Vi ønsker en generalsekretær som er ansvarsbevisst, ryddig, fleksibel 
og serviceinnstilt, men som også kan prioritere og formidle både det positive og negative på 
en folkelig og hyggelig måte. Det har i enkelte sammenhenger blitt tatt opp om general-
sekretæren bør være aktiv bridgespiller. Styret har vurdert dette, og konkludert med at det 
ikke er et avgjørende kriterium. 
 
Generalsekretærstillingen vil bli lyst ut i Aftenposten og på aktuelle nettsider. Det er 
presidenten sammen med visepresidenten som gjennomfører arbeidet med rekrutterings-
prosessen, og styret vil bli aktivt involvert fortløpende gjennom prosessen. Vi tar sikte på å 
bruke ekstern bistand i sluttfasen av rekrutteringsprosessen. Hvis noen har forslag på aktuelle 
kandidater til stillingen ber vi om at dere tar kontakt med oss.  



Arbeidet med ungdoms-EM 2013 og åpent EM 2015 i Norge 
 
I august hadde president og generalsekretær møte med Kulturdepartementet for å følge opp 
arbeidet med statsgaranti for et ungdoms-EM og åpent EM i Norge. Etter over ett års taushet 
kunne departementet orienterte om at de ikke hadde støtteordninger som dette arrangementet 
kom innenfor, og at en eventuell søknad om statsstøtte eller garanti ville bli håndtert på 
ordinær måte i departementet. Dette er ikke så overraskende for så vidt. Men når vi ser det i 
lys av at det er bevilget over 70 mill kroner til sjakk- OL i Tromsø, og nå sist i valgkampen 
gitt tilsagn om 230 mill kroner til ungdoms- OL på Lillehammer, så er den avvisende 
holdningen fra departementet skuffende. Vi er tross alt en organisasjon med i underkant av 
10.000 medlemmer, altså et relativt stort forbund i Norge. 
 
Styrets vurdering er at for å få statsstøtte / statsgaranti må søknaden forankres politisk i 
Stortinget, noe som er arbeidskrevende og som det per i dag ikke er enkelt å se hvilke 
personer eller partier som er villig til å bidra til. Derfor og ut i fra forbundets ressurssituasjon 
er ikke dette noe vi kan prioritere nå. Et EM-arrangement fordrer finansiering i størrelses-
orden 4 – 5 mill kroner, og vi vil fortsatt gjøre forsøk på å få på plass finansieringen i en 
kombinasjon av offentlig støtte og private sponsorer. Norge er en stormakt internasjonalt i 
bridgesammenheng, og siden det er over 40 år siden sist det var EM i Norge tilsier det at vi 
snart burde få det til. 
 

Lillehammer Bridgeklubb feiret sitt 75 års jubileum 
Den 1. og 2. oktober feiret Lillehammer BK sitt 75 års jubileum på Ruten Fjellstue med 
bridgeturnering og festmiddag. Lillehammer BK er en av de største klubbene i Oppland og 
Hedmark Bridgekrets, og er en aktiv klubb som har fokus på rekruttering og det å skape 
trivsel i klubben. I tillegg til om lag 30 av klubbens medlemmer deltok forbundets president 
Jan Aasen og kretsleder Egil Berg i markeringen av jubileet. I forbindelse med markeringen 
ble klubbens leder Johnny Holmbakken utnevnt til æresmedlem av klubben for sin 
mangeårige innsats. Vi benytter anledningen til å gratulere. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jan Aasen 
For Styret i NBF 
 


