
NORSK BRIDGEFORBUND
Mini-seminar rekruttering av kvinner - Norges Sjakkforbund 16. mars 2019.



Plan for innlegget:

• Om bridge og sjakk – likheter og forskjeller

• Slik er det i bridgen

• Å bygge et miljø blant jentene

• Hvem vil dere rekruttere? 

• Er eksisterende medlemsmasse villig til å gjøre 
endringene som trengs?



NBFs representant – kort fortalt
• Marianne Harding (41)
• cand. scient. molekylærbiologi 

UiB(2003).Prosjektledelse BI 2017

• Konsulent NBF 2009 – d.d., ansvar  
rekruttering og opplæring

• Fra Mo i Rana, bor på Lista, to 
barn (3,7)

• Spilt bridge siden 1989 –
representert på landslag for yngre 
jr, jr, dame- og mix-klassen

• Bronse EM 2018, 2xNordisk 
mester, 5 NM-titler i bridge

• Opptatt av bredde-bridge



Norsk Bridgeforbund (NBF)

• Stiftet i 1932 på Hotel Bristol i Oslo

• Ideell organisasjon

• 25 kretser, 380 medlemsklubber

• 9 000 medlemmer (326 jr). Breddeorganisasjon. 

• Europamestere i 2018, Verdensmestere i 2007, 
Juniorer: Verdensmestre 2014, Europamestre 2018 i 
mix par, jenter U26 par. Og U16 par

Trivsel, likeverd, fellesskap og ærlighet.



Hva er bridge?



Hva er bridge?

• Kortspill for 4 personer, der 2 
og 2 spiller i makkerpar

• Reglene ligner 
Amerikaner/Whist

• Tankesport

• I en bridgeturnering spiller alle 
bordene eksakt like kort, og 
resultatene sammenlignes. Slik 
elimineres «flaks med kortene»



Hva føler du når du spiller bridge?



Sjakk/bridge – likheter og forskjeller

Sjakk

• Analytisk spill

• Tenke framover i trekk

• Spiller oftest individuelt

• Få tilfeldigheter

• Sosialt – i tosomhet mot 
motspiller

Bridge

• Analytisk og logisk spill

• Tenke framover i stikk

• Spiller alltid i par – ofte på lag

• Rom for tilfeldigheter

• Sosialt - krever samspill med 
makker

• Kommunikasjon: Nødvendig å 
sette seg inn i hvordan makker 
oppfatter ditt budskap

• Innsikt – se også det skjulte



Sjarmen med flaksen..

Sjakk oppleves som et «renere» spill (alt synlig, 

ingen tilfeldigheter, den beste vinner alltid), men av 

samme grunner mer brutalt. Hvordan presentere 

dette slik at det appellerer til kvinner?



Statistikk NBF alder/kjønn
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Nye medlemmer alder/kjønn
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Utmeldingsrater 26. juni 2016 – 26. juni 2017, 
per 1000 medlemmer
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Turneringsklasser bridge

• Åpen klasse (klassen 
med mest prestisje -
alle kan delta)

• Dame

• Veteran (<65 år)

• Mix

• Junior: U16, U21, U26, 
U26W

• Lag/par/singel



Handikap og handikapturnering

• Hver spiller – sitt handikap. 
Beskriver spillestyrken

• Kan arrangere turneringer 
med handikapjustering

• Alle par har lik sjanse til å 
vinne – dagsformen avgjør



NM damepar



Norsk Bridgefestival: NM mix lag



U26W – «jentelandslaget»



U26W - Historien

• Skrapte sammen 5 spillere med noenlunde 
ferdigheter ved bridgebordet.

• Første mesterskap i Tyrkia i 2013. Mål: ikke 
komme sist. Nr. 6 av 9 lag. Bronse i VM 2016 

• Gode rollemodeller for nye jenter i bridgen

• For oss vanskelig å få mediepublisitet. Lettere 
med jentene.

• Fokus på å inkludere nye spillere på laget



Seier U26W par 2018





2012 – 2019 sølv NM damelag



Skolemesterskapet 2018



Hvorfor så få kvinner i sjakken?

• Hallvard Tjelmeland (Carlsen-
informasjonsansvarlig i slekta): «Eit heilt 
uforklarleg fenomen» 

• Geir Brekka:



Hvilke kvinner/jenter vil dere 
rekruttere?

• Unge? Gamle?

• De som ligner dere, eller kommer fra helt 
annen bakgrunn?

• Sportsinteresserte og konkurranseorienterte, 
eller mest interessert i det sosiale?

• Hvem skal rekruttere dem? Kvinnene (<5 %) 
eller mennene? Skal de inn i eksisterende 
miljø, eller skal det skapes nye arenaer?



Rollemodeller, trenere, samling



Tips fra ei som aldri ble sjakkspiller:

• Vær bevisst stemningen dere vil skape

• Få med hele medlemsmassen

• Skap miljø for og med jentene

• Vær åpen for nye turneringsklasser

• Miljø på tvers av kjønnene

• Aksepter at dere er i mindretall – de som skal 
rekrutteres (potensialet er stort) er flertallet



Takk for meg!


