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Handlingsplanen for perioden 2011 – 2014 består av: 

Hovedmål / Visjon 2014 
Delmål 
Handlingsplan 2011 – 2014  

 
For å synliggjøre hvordan handlingsplanen skal gjennomføres så er det også 
utarbeidet tiltaksplaner for de tre utvalgene for perioden 2010 - 2012. Tiltaksplanene 
skal ikke behandles av Bridgetinget, men er vedlagt for å vise hvordan 
handlingsplanen skal følges opp videre.  
På første styremøte i august/ september vil det bli utarbeidet en overordnet 
tiltaksplan hvor også de øvrige punktene i handlingsplanen er innarbeidet. 
 
Økonomiplanen må ses i sammenheng med handlingsplanen. Tiltaksplanene for å 
gjennomføre handlingsplanen blir gjennomført innenfor de rammene som er skissert i 
økonomiplanen.  
 
I forbindelse med arbeidet med handlingsplanen har styret også foretatt en vurdering 
av styrker og svakheter av forbundets virksomhet (SWOT-analyse). Analysen vil 
danne utgangspunkt for styrets videre arbeidet med handlingsplanen i den 
kommende perioden.  
 
Forbundets kapasitet til å gjennomføre handlingsplanen 
Styret er klar over at kapasiteten til å gjennomføre nye tiltak er begrenset, og 
handlingsplanen er derfor gjort mindre omfangsrik og mer målrettet enn tidligere. 
Beholde nåværende medlemmer og få nye medlemmer er hovedprioritet i kommende 
periode. 
 
Det er styret som er ansvarlig for gjennomføringen av planen. De fire ansatte i 
administrasjonen og de tre utvalgene vil på forbundsnivå være sentrale i 
iverksettelsen av tiltakene. Vi er avhengig av at kretser og klubber tar aktiv del i 
gjennomføringen, og forbundet vil i den grad det er kapasitet bistå kretser og klubber.  
 
Styret besluttet i 2009 å redusere antall utvalg fra åtte til de tre utvalgene; Utvalg for 
medlemskontakt, Utvalg for turneringsvirksomhet og Utvalg for Internasjonal 
virksomhet. Utvalgene skal i større grad ha utadrettet virksomhet som en del av sine 
arbeidsoppgaver. Særlig utvalget for medlemskontakt har dette som en av sine 
hovedoppgaver, både å være pådriver og yte bistand overfor kretser og klubber i 
gjennomføring av rekruttering og opplæringsvirksomhet. 
 
 
 
  

Forbundsstyret

Arbeidsutvalget

Utvalg for 
turneringsvirksomhet

Utvalg for

Internasjonal

virksomhet

Utvalg for 

Medlemskontakt

Vil omfatte følgende områder; 
Ungdom 
Utdanningsvirksomhet (bridgelærere 
og kursmateriell) 
Kontakt med medlemmer, klubber 
og kretser 
Medlemsbladet Norsk Bridge 
Medlemsfordeler 
Nordisk Standard 
Organisasjonsutvikling 
Intern informasjon 

Vil omfatte følgende 
områder; 
Landslagene 
Talentutvikling 

Vil omfatte følgende 
områder; 
Turneringsvirksomhet 
Mesterpoengordningen 
Norsk Bridgefestival 
Lovsaker 
Opplæring turneringsledere 
Nordkalottmesterskapet 



Bridge for Alle og Bridge som Sport 
For å tydeliggjøre hvilke målgrupper tilbudene våre er rettet mot, så vil tilbudene i 
større grad bli gruppert innenfor de to konseptene; Bridge for alle og Bridge som 
sport. I tillegg vil Bridge på internett bli et tilbud og rekrutteringskilde for begge 
konseptene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bridge for Alle 
 Bridge for Alle vil ha det sosiale i fokus, arrangementer og tilbudet litt ”løsere i 

kanten”, færre spill, og turneringene gjerne i kombinasjon med andre tilbud.  
 Selve turneringene vil være av kortere varighet, med relativt få spill, en enklere 

og billigere måte å organisere turneringen.  
 Kurstilbud innenfor spille- og meldeteknikk, informasjon om forbundet, 

turneringsformer mv 
 Det skal være et sosialt tilbud som binder arrangementet sammen som f.eks 

kveldsspilling, felles middag, dans, kulturarrangement mv. 
 
Bridge som Sport 
 Bridge som Sport vil ha det spillemessige og kvalitet i fokus, og vil i ligne mye 

på dagens tilbud.  
 Tilbudet vil bestå i NM, Seriemesterskapet, bridgefestivalen, kretsmesterskap, 

regionalmesterskap, klubbmesterskap, helgeturneringer definert som sport 
mv.  

 Det vil være fokus på turneringsreglement, profesjonelle arrangement, alkohol- 
og røykeforbud, relativt høyt antall spill.  

 Tilrettelegge for talentutvikling for å rekruttere både til landslagene og satsing 
på toppbridge.  

 
Bridge på Internett 
 Bridge på Internett vil bli benyttet aktivt for å rekruttere til bridgen, både 

klubbene og forbundets øvrige tilbud. 
 Som en del av samarbeidet med de øvrige nordiske bridgeforbundene, så 

jobbes det med å etablere en bridgeklubb på nett og et opplæringstilbud på 
nett  
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Styrets innstilling 
Bridgetinget vedtar handlingsplanen for 2011 – 2014, og ber styret ta med de innspill 
som fremkom under behandlingen på Bridgetinget i det videre arbeidet med 
handlingsplanen. 
 
Styret bes om utarbeide en overordnet tiltaksplan for kommende toårsperiode som 
omfatter både utvalgenes tiltaksplaner og de øvrige punktene i handlingsplanen. Den 
overordnede tiltaksplanen skal bekjentgjøres innen utgangen av september 2010.  
 


